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Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης

Οι οδηγίες λειτουργιάς εγκατάστασης βοηθούν στην ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία της 
συσκευής. Οι οδηγίες είναι απαραίτητες για τον χειρισμό των συσκευών SAMSON.

 Î Για την ασφαλή και ορθή χρήση των οδηγιών αυτών, διαβάστε τες προσεκτικά και φυλάξτε τες 
για μελλοντική χρήση.

 Î Εάν έχετε κάποιες απορίες σχετικά με τις οδηγίες, επικοινωνήστε με το τμήμα After-Sales 
Service της SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Στη συσκευασία παράδοσης των συσκευών και οργάνων περιλαμβάνονται οι 
οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά 
έγγραφα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας (www.samson.de) > Product 
documentation. Μπορείτε να αναζητήσετε με βάση τον αριθμό εγγράφου ή τον 
αριθμητικό τύπο του προϊόντος στο σχετικό πεδίο [Find:]. 

 Definition of signal words 

Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν 
αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό

Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν 
αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό

Μήνυμα για υλικές ζημιές ή δυσλειτουργία

Πρόσθετες πληροφορίες

Συνιστώμενη ενέργεια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Note

Συμβουλή
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1 Οδηγίες και μέτρα ασφαλείας
Προοριζόμενη χρήση

Η βαλβίδα έδρας Τύπου 3241 της SAMSON σε συνδυασμό με έναν ενεργοποιητή (π.χ. 
πνευματικός ενεργοποιητής Τύπου 3271 ή Τύπου 3277) έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει την παροχή, 
την πίεση ή τη θερμοκρασία υγρών, αερίων ή ατμών. Η βαλβίδα με τον ενεργοποιητή της έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν υπό συνθήκες που καθορίζονται με ακρίβεια (π.χ. πίεση λειτουργίας, 
μέσω κατεργασίας, θερμοκρασία). Συνεπώς, οι χειριστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η βαλβίδα 
ελέγχου χρησιμοποιείται μόνο σε εφαρμογές που πληρούν τις προδιαγραφές που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του μεγέθους της βαλβίδας κατά το στάδιο της παραγγελίας. 
Εάν οι χειριστές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τη βαλβίδα ελέγχου σε εφαρμογές ή συνθήκες 
που διαφέρουν από τις καθοριζόμενες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την SAMSON.

Η SAMSON δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβη που προκύπτει από παράλειψη χρήσης της 
βαλβίδας για τον προοριζόμενο σκοπό της ή για βλάβη που προκαλείται από εξωτερικές δυνάμεις ή 
οποιουσδήποτε άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

 Î Για τα όρια και τα πεδία εφαρμογής, καθώς και για τις πιθανές χρήσεις, ανατρέξτε στα τεχνικά 
δεδομένα και στην πινακίδα.

Εύλογα προβλέψιμη λανθασμένη χρήση

Η βαλβίδα ελέγχου δεν είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες εφαρμογές:

 − Χρήση εκτός των ορίων που καθορίζονται κατά τον προσδιορισμό μεγέθους και στα τεχνικά 
δεδομένα

 − Χρήση εκτός των ορίων που καθορίζονται από τα παρελκόμενα της βαλβίδας, τα οποία είναι 
τοποθετημένα πάνω στη βαλβίδα ελέγχου

Επιπλέον, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν συμμορφώνονται με την προοριζόμενη χρήση:

 − Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών

 − Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής που δεν περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες

Προσόντα προσωπικού χειρισμού

Η βαλβίδα ελέγχου πρέπει να τοποθετείται, να τίθεται σε λειτουργία, να υποβάλλεται σε εργασίες 
συντήρησης και επισκευής μόνο από άρτια εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Πρέπει 
να τηρούνται οι αποδεκτοί κώδικες και πρακτικές της βιομηχανίας. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες 
τοποθέτησης και λειτουργίας, το εκπαιδευμένο προσωπικό περιλαμβάνει άτομα που μπορούν να 
κρίνουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί και να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους, χάρη στην 
εξειδικευμένη εκπαίδευση που έχουν λάβει, τις γνώσεις και την πείρα τους, καθώς και τη γνώση 
των ισχυόντων προτύπων.
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Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας

Συνιστάται να φοράτε τον ακόλουθο προστατευτικό εξοπλισμό, ανάλογα με το μέσο της διεργασίας:

 − Προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά σε εφαρμογές με ζεστά, κρύα ή/και διαβρωτικά μέσα

 − Φοράτε προστατευτικά ακοής όταν εργάζεστε κοντά στη βαλβίδα.

 Î Ελέγξτε με το χειριστή της μονάδας για λεπτομέρειες σχετικά με άλλον προστατευτικό εξοπλισμό.

Αναθεώρηση και άλλες τροποποιήσεις

Η SAMSON δεν εξουσιοδοτεί αναθεωρήσεις, μετατροπές ή άλλες τροποποιήσεις στο προϊόν. Αυτές 
εκτελούνται με απόλυτη ευθύνη του χρήστη και ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα κινδύνους για 
την ασφάλεια, για παράδειγμα. Επιπλέον, το προϊόν μπορεί να μη πληροί πλέον τις απαιτήσεις για 
την προοριζόμενη χρήση του.

Συσκευές ασφαλείας

Με την αστοχία της παροχής αέρα ή του σήματος ελέγχου, η βαλβίδα μετακινείται στη θέση 
ασφάλειας της (βλ. ενότητα 3.1). Η λειτουργία ασφάλειας του ενεργοποιητή είναι ίδια με την 
κατεύθυνση της λειτουργίας του και ορίζεται στην πινακίδα των ενεργοποιητών της SAMSON (βλ. 
τεκμηρίωση του ενεργοποιητή).

Προειδοποίηση για υπολειμματικούς κινδύνους

Για την αποφυγή τραυματισμών ή υλικών ζημιών, οι χειριστές της μονάδας και το προσωπικό 
χειρισμού πρέπει να αποτρέπουν κινδύνους που ενδέχεται να προκληθούν στη βαλβίδα ελέγχου 
από το μέσο διεργασίας, την πίεση λειτουργίας, την πίεση σήματος ή από κινούμενα μέρη, 
λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις. Πρέπει να τηρούν όλες τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις 
σημειώσεις προειδοποίησης και προσοχής που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης 
και λειτουργίας, ιδιαίτερα για την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση.

Αρμοδιότητες του χειριστή

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς 
ασφάλειας. Οι χειριστές υποχρεούνται να παρέχουν αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και 
λειτουργίας, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται με παραπομπή, στο προσωπικό χειρισμού και 
οφείλουν να τους δίνουν οδηγίες για τη σωστή λειτουργία. Επιπλέον, οι χειριστές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι το προσωπικό χειρισμού ή τρίτοι δεν εκτίθενται σε οποιονδήποτε κίνδυνο.

Αρμοδιότητες του χειριστή

Ο χειριστής πρέπει να διαβάζει και να κατανοεί αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, 
καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται με παραπομπή και τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις 
σημειώσεις προειδοποίησης και προσοχής που καθορίζονται σε αυτές. Επιπλέον, το προσωπικό 
χειρισμού πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας, ασφάλειας και 
πρόληψης ατυχημάτων, και να συμμορφώνονται με αυτούς.
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Πρότυπα και κανονισμοί που αναφέρονται με παραπομπή

Οι βαλβίδες ελέγχου συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον 
εξοπλισμό υπό πίεση 2014/68/ΕΕ. Οι βαλβίδες με σήμανση CE διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης, 
η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
εφαρμόζεται. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα αυτών των 
οδηγιών (βλ. ενότητα 10.2).

Σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου ανάφλεξης που εκτελέστηκε σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 13463-1:2009, ενότητα 5.2, οι μη ηλεκτρικές βαλβίδες ελέγχου δεν έχουν δικό τους δυναμικό 
πηγής ανάφλεξης, ακόμα και σε σπάνιο περιστατικό σφάλματος λειτουργίας. Συνεπώς, δεν 
εμπίπτουν στο αντικείμενο της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ.

 Î Για σύνδεση στο σύστημα ισοδυναμικής σύνδεσης, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην ενότητα 6.4 του προτύπου EN 60079-14 (VDE 0165 Μέρος 1).

Τεκμηρίωση που αναφέρεται με παραπομπή

Εκτός από αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, ισχύουν και τα ακόλουθα έγγραφα:

 − Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τοποθετημένο ενεργοποιητή, π.χ. u u EB 8310-X για 
ενεργοποιητές Τύπου 3271 και Τύπου 3277

 − Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τοποθετημένα παρελκόμενα βαλβίδας (ρυθμιστής 
θέσης (positioner), σωληνοειδής βαλβίδα, κ.λπ.)

 − u AB 0100  για εργαλεία, ροπές σύσφιγξης και λιπαντικά

1.1 Σημειώσεις σχετικά με δυνητικά σοβαρό τραυματισμό

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος έκρηξης σε εξοπλισμό υπό πίεση.

Οι βαλβίδες ελέγχου και οι σωληνώσεις είναι εξοπλισμός υπό πίεση. Το ακατάλληλο άνοιγμα 
μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των εξαρτημάτων της βαλβίδας.

 Î Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στη βαλβίδα ελέγχου, εκτονώστε την πίεση 
όλων των σχετικών τμημάτων της μονάδας και της βαλβίδας.

 Î Αποστραγγίξτε το μέσο διεργασίας από όλα τα σχετικά τμήματα της μονάδας, καθώς και 
από τη βαλβίδα.

 Î Φοράτε τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας.
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1.2 Σημειώσεις σχετικά με πιθανό τραυματισμό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος σύνθλιψης από κινούμενα μέρη.

Η βαλβίδα ελέγχου περιέχει κινούμενα μέρη (ενεργοποιητής και στελέχη πώματος), τα οποία 
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε χέρια ή δάχτυλα, με την είσοδο μέσα στη βαλβίδα.

 Î Μην εισαγάγετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας μέσα στο ζυγό όταν λειτουργεί η βαλβίδα.

 Î Όταν εργάζεστε στη βαλβίδα ελέγχου, αποσυνδέστε και διακόψτε την παροχή αέρα, 
καθώς και το σήμα ελέγχου.

Κίνδυνος τραυματισμού κατά τον εξαερισμό του ενεργοποιητή.

Καθώς λειτουργεί η βαλβίδα, ο ενεργοποιητής ενδέχεται να εξαερίζεται κατά τον έλεγχο 
κλειστού βρόχου ή όταν ανοίγει ή κλείνει η βαλβίδα.

 Î Εγκαταστήστε τη βαλβίδα ελέγχου με τέτοιο τρόπο ώστε ο ενεργοποιητής να μην 
εξαερίζεται στο ύψος των ματιών.

 Î Χρησιμοποιείτε κατάλληλους σιγαστήρες και βύσματα αερισμού.

 Î Φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν εργάζεστε κοντά στη βαλβίδα ελέγχου.

Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας των ελατηρίων προέντασης.

Οι βαλβίδες σε συνδυασμό με τους πνευματικούς ενεργοποιητές με ελατήρια προέντασης 
βρίσκονται υπό ένταση. Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου με πνευματικούς ενεργοποιητές της 
SAMSON αναγνωρίζονται από τις μακριούς κοχλίες που προεξέχουν από το κάτω μέρος του 
ενεργοποιητή.

 Î Προτού αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία στον ενεργοποιητή, εκτονώστε τη συμπίεση από 
τα ελατήρια προέντασης (βλ. σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή).

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του υπολειμματικού μέσου διεργασίας που υπάρχει 
μέσα στη βαλβίδα.

Όταν εργάζεστε στη βαλβίδα, ενδέχεται να διαφύγει υπολειμματικό μέσο διεργασίας και, 
ανάλογα με τις ιδιότητές του, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, π.χ. (χημικά) εγκαύματα.

 Î Εάν είναι δυνατόν, αποστραγγίξτε το μέσο κατεργασίας από όλα τα σχετικά τμήματα της 
μονάδας και τη βαλβίδα.

 Î Φοράτε προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά.



EB 8015 EL  9 

Οδηγίες και μέτρα ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων εξαιτίας των θερμών ή κρύων εξαρτημάτων και σωληνώσεων.

Ανάλογα με το μέσο διεργασίας, τα εξαρτήματα βαλβίδας και οι σωληνώσεις μπορεί να 
θερμανθούν ή να κρυώσουν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα.

 Î Αφήστε τα εξαρτήματα και τις σωληνώσεις να κρυώσουν ή να θερμανθούν

 Î Φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.

1.3 Σημειώσεις σχετικά με πιθανές υλικές ζημιές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος βλάβης της βαλβίδας λόγω μόλυνσης (π.χ. στερεά σωματίδια) στη 
σωλήνωση.

Η μηχανική εταιρεία της μονάδας είναι υπεύθυνη για τον καθαρισμό των σωληνώσεων στη 
μονάδα.

 Î Εκπλύνετε τις σωληνώσεις πριν την έναρξη.

 Î Τηρείτε τη μέγιστη επιτρεπτή πίεση για τη βαλβίδα και τη μονάδα.

Κίνδυνος βλάβης της βαλβίδας εξαιτίας ακατάλληλων ιδιοτήτων του μέσου.

Η βαλβίδα έχει σχεδιαστεί για μέσο διεργασίας με καθορισμένες ιδιότητες.

 Î Χρησιμοποιείτε μόνο το μέσο διεργασίας που καθορίζεται για τον προσδιορισμό 
μεγέθους της βαλβίδας.

Κίνδυνος διαρροής και βλάβης της βαλβίδας εξαιτίας υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών 
ροπών σύσφιγξης.

Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές κατά το σφίξιμο των εξαρτημάτων της βαλβίδας ελέγχου. Οι 
υπερβολικές ροπές σύσφιγξης προκαλούν ταχύτερη φθορά των εξαρτημάτων. Τα εξαρτήματα 
που είναι πολύ χαλαρά ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή.

 Î Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές σύσφιγξης (u AB 0100).

Κίνδυνος βλάβης της βαλβίδας λόγω χρήσης ακατάλληλων εργαλείων.

Για να εκτελεστούν εργασίες στη βαλβίδα απαιτούνται ορισμένα εργαλεία.

 Î Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που είναι εγκεκριμένα από την SAMSON (u AB 0100).
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος βλάβης της βαλβίδας λόγω χρήσης ακατάλληλων λιπαντικών.

Τα λιπαντικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το υλικό της βαλβίδας. Τα 
ακατάλληλα λιπαντικά μπορεί να διαβρώσουν και να καταστρέψουν την επιφάνεια της 
βαλβίδας.

 Î Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά που είναι εγκεκριμένα από την SAMSON (u AB 0100).
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2 Σημάνσεις στη βαλβίδα ελέγχου

2.1 Πινακίδα βαλβίδας

6 8

12 13
10 11

14 15 16 17 181…5 9

SAMSON

20

21

19

Εικ. 1: Πινακίδα βαλβίδας

1…5 PED (Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση), «Άρθρ. 4, απ. 3»
Ταυτότητα του κοινοποιημένου οργανισμού, της ομάδας υγρών και της κατηγορίας

6 Ονομασία τύπου
8 Υλικό
9 Έτος κατασκευής

10 Μέγεθος βαλβίδας:
DIN: DN · ANSI: NPS · JIS: DN … A/B

11 Ονομαστική πίεση:
DIN: PN · ANSI: CL · JIS: K

12 Αριθμός παραγγελίας με ένδειξη τροποποίησης
Για παραγγελίες υπηρεσιών μετά την πώληση: πρόθεμα AA

13 Θέση στην παραγγελία
Για παραγγελίες υπηρεσιών μετά την πώληση: ταυτότητα διαμόρφωσης

14 Συντελεστής ροής:
DIN: KVS · ANSI: CV · JIS: CV

15 Χαρακτηριστική
%: ίσοποσοστιαία · Lin: γραμμική · NO/NC: γρήγορο άνοιγμα

16 Έδρα/σφράγιση πώματος
ME: μέταλλο (βλ. ενότητα 3.3)
HA: μέταλλο καρβιδίου
ST: επικάλυψη Stellite®
KE: κεραμικό
PT: μαλακή έδραση με PTFE
PK: μαλακή έδραση με PEEK

17 Κωδικός έδρας (υλικό βάκτρου) · Εφόσον ζητηθεί
18 Εξισορρόπηση πίεσης:

DIN: D · ANSI: B · JIS: B
19 Διαχωριστής ροής:

1: St I · 3: St III
20 Χώρα προέλευσης
21 Έκδοση PSA
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Η πινακίδα βαλβίδας (80) σε ονομαστικά μεγέθη 
DN 15 έως 150 είναι κολλημένη στη φλάντζα 
(Εικ. 2). Η πινακίδα βαλβίδας σε ονομαστικά 
μεγέθη ίσα ή μεγαλύτερα από DN 200 βρίσκεται 
στο ζυγό (Εικ. 3).

80

80

Εικ. 2: Πινακίδα στη 
φλάντζα

Εικ. 3: Πινακίδα στο 
ζυγό

2.2 Πινακίδα ενεργοποιητή
Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση του 
ενεργοποιητή.

2.3 Αριθμός υλικού
Στην έδρα και στο πώμα των βαλβίδων 
αναγράφεται ένας αριθμός είδους. Εάν 
προσδιορίσετε αυτό τον αριθμό είδους, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για 
να μάθετε ποιο υλικό χρησιμοποιείται. 
Αντίστοιχα, χρησιμοποιείται ένας κωδικός έδρας 
για την ταυτοποίηση του υλικού του βάκτρου. 
Αυτός ο κωδικός έδρας καθορίζεται στην 
πινακίδα (17). Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την πινακίδα, ανατρέξτε στην 
ενότητα 2.1.
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3 Σχεδίαση και αρχή 
λειτουργίας

Η βαλβίδα μονής έδρασης Τύπου 3241 
συνδυάζεται κατά προτίμηση με τον πνευματικό 
ενεργοποιητή Τύπου 3271 ή Τύπου 3277 της 
SAMSON (βλ. Εικ. 4). Επίσης, μπορεί να 
συνδυαστεί και με άλλους ενεργοποιητές.

Η έδρα (4) και το πώμα με το βάκτρο (5) 
συναρμολογούνται στο σώμα (1). Το βάκτρο 
συνδέεται με το στέλεχος του ενεργοποιητή (A7) 
με τους σφιγκτήρες συνδετήρα στελέχους (A26) 
και σφραγίζεται με παρέμβυσμα δακτυλίου V 
που διαθέτει ελατήριο (16). Τα ελατήρια στον 
πνευματικό ενεργοποιητή (A) βρίσκονται είτε 
επάνω είτε κάτω από το διάφραγμα, ανάλογα 
με την επιλεγμένη ενέργεια ασφάλειας έναντι 
αστοχίας (βλ. ενότητα 3.1). Μια αλλαγή στην 
πίεση σήματος που ενεργεί στο διάφραγμα 
προκαλεί την κίνηση του βύσματος. Το μέγεθος 
του ενεργοποιητή προσδιορίζεται από την 
περιοχή του διαφράγματος.

Το μέσο ρέει διαμέσου της βαλβίδας με την 
κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος. 
Μια αύξηση στην πίεση σήματος προκαλεί 
αύξηση της δύναμης που ενεργεί στο 
διάφραγμα του ενεργοποιητή. Τα ελατήρια είναι 
συμπιεσμένα. Ανάλογα με την επιλεγμένη 
κατεύθυνση λειτουργίας το στέλεχος 
ενεργοποιητή συστέλλεται ή προεκτείνεται. 
Κατά συνέπεια, αλλάζει η θέση του πώματος 
στην έδρα και προσδιορίζει το ρυθμό ροής 
διαμέσου της βαλβίδας.
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1
5
4

16

11

3
84

8

9
10

14
2

17

92

A

2
84

10

A26
9

8

16

11

A8

A7

14
17

1

4
5

1 Σώμα
2 Φλάντζα
3 Ζυγός
4 Έδρα
5 Πώμα (με βάκτρο)
8 Τριβέας με σπείρωμα 

(περικόχλιο παρεμβύσματος)
9 Περικόχλιο συνδετήρα 

στελέχους
10 Ασφαλιστικό περικόχλιο
11 Ελατήριο
14 Περικόχλια
16 Παρέμβυσμα
17 Τσιμούχα σώματος
84 Κλίμακα ένδειξης διαδρομής
92 Πυργωτό περικόχλιο
Α Ενεργοποιητής
Α7 Στέλεχος ενεργοποιητή
Α8 Περικόχλιο δακτυλίου
Α26 Σφιγκτήρες συνδετήρα 

στελέχους

Εικ. 4: Βαλβίδα ελέγχου Τύπου 3241‑1 με 
Πνευματικό ενεργοποιητή 
Τύπου 3271, σώμα μέχρι DN 150

Εικ. 5: Βαλβίδα Τύπου 3241, σώμα 
DN 200 έως 300
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3.1 Θέσεις ασφάλειας έναντι 
αστοχίας

Η θέση ασφάλειας έναντι αστοχίας εξαρτάται 
από τον ενεργοποιητή που χρησιμοποιείται.

Ανάλογα με τον τρόπο που είναι τοποθετημένα 
τα ελατήρια συμπίεσης στον πνευματικό 
ενεργοποιητή, η βαλβίδα έχει δύο διαφορετικές 
θέσεις ασφάλειας έναντι αστοχίας:

Εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή (FA)

Όταν μειώνεται η πίεση σήματος ή αστοχεί η 
παροχή αέρα, τα ελατήρια μετακινούν το 
στέλεχος ενεργοποιητή προς τα κάτω και 
κλείνουν τη βαλβίδα. Η βαλβίδα ανοίγει όταν η 
πίεση σήματος αυξηθεί αρκετά, ώστε να 
ξεπεράσει τη δύναμη που ασκείται από τα 
ελατήρια.

Συμπτυγμένο στέλεχος ενεργοποιητή (FE)

Όταν μειώνεται η πίεση σήματος ή αστοχεί η 
παροχή αέρα, τα ελατήρια μετακινούν το 
στέλεχος ενεργοποιητή προς τα επάνω και 
ανοίγουν τη βαλβίδα. Η βαλβίδα κλείνει όταν η 
πίεση σήματος αυξηθεί αρκετά, ώστε να 
ξεπεράσει τη δύναμη που ασκείται από τα 
ελατήρια.

Η κατεύθυνση λειτουργειας του ενεργοποιητή 
μπορεί να αντιστραφεί, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε 
στις οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας του 
πνευματικού ενεργοποιητή:
u EB 8310‑X για Τύπο 3271 και Τύπο 3277

3.2 Εκδόσεις
Η αρθρωτή σχεδίαση επιτρέπει την 
προσαρμογή ενός τμήματος μόνωσης ή 
μεταλλικής φυσούνας στην τυπική έκδοση της 
βαλβίδας.

Έκδοση βαλβίδας μικρο-ροής

Στην έκδοση της βαλβίδας μικρο-ροής, 
εγκαθίσταται ένα στοιχείο μικρο-βάκτρου στο 
σώμα της βαλβίδας αντί για τη συνηθισμένη 
διάταξη έδρας/πώματος (Εικ. 6).

5b

5a

4d
4c
4b
4a

4α Σώμα έδρας
4β Ελατήριο
4γ Έδρα
4δ Περικόχλιο
5α Βάκτρο
5β πώμα
Εικ. 6: Στοιχείο μικρο‑ζυγοστάθμισης

Συμβουλή
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Ενεργοποιητές

Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται ο προτιμώμε-
νος συνδυασμός με πνευματικό ενεργοποιητή 
Τύπου 3271 ή Τύπου 3277. Ο πνευματικός 
ενεργοποιητής (με ή χωρίς χειροτροχό) μπορεί 
να αντικατασταθεί από άλλο πνευματικό ενεργο-
ποιητή διαφορετικού μεγέθους, αλλά με την ίδια 
διαδρομή.

 Î Τηρείτε τη μέγιστη επιτρεπτή δύναμη του 
ενεργοποιητή.

Εάν το εύρος διαδρομής του ενεργοποιητή είναι 
μεγαλύτερο από το εύρος διαδρομής της 
βαλβίδας, η διάταξη ελατηρίου στον 
ενεργοποιητή πρέπει να προενταθεί ώστε να 
ταιριάζουν τα εύρη διαδρομής. Ανατρέξτε στη 
σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

Ο βασικός πνευματικός ενεργοποιητής μπορεί 
να αντικατασταθεί από έναν πνευματικό 
ενεργοποιητή με πρόσθετο χειροτροχό ή από 
έναν ηλεκτρικό ενεργοποιητή.

3.3 Τεχνικά δεδομένα
Οι πινακίδες στη βαλβίδα και στον ενεργοποιη-
τή παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την έκδο-
ση της βαλβίδας ελέγχου. Ανατρέξτε στην ενό-
τητα 2.1 και στην τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο 
Φύλλο Δεδομένων u T 8015.

Συμμόρφωση

Η βαλβίδα Τύπου 3241 φέρει τα σήματα 
συμμόρφωσης CE και EAC.

Εύρος θερμοκρασίας

Ανάλογα με την έκδοση, η βαλβίδα ελέγχου έχει 
σχεδιαστεί για εύρος θερμοκρασίας από –10 
έως +220 °C. Η χρήση τμήματος μόνωσης ή με 
σφράγιση φυσούνας αυξάνει το εύρος 
θερμοκρασίας από –196 έως +450 °C.

Κλάση διαρροής

Ανάλογα με την έκδοση ισχύει η ακόλουθη 
κλάση διαρροής:

Σφράγιση (16 
στην πινακίδα) ME, ST ME, ST PT, PK

Εξισορρόπηση 
πίεσης (18 στην 
πινακίδα)

– D/B –

Κλάση διαρροής 
(σύμφωνα με το 
πρότυπο 
IEC 60534-4)

Ελάχ. 
IV

Ελάχ. 
IV VI

Εκπομπή θορύβου

Η SAMSON δεν μπορεί να παράσχει γενικές δη-
λώσεις σχετικά με την εκπομπή θορύβου, επειδή 
αυτή εξαρτάται από την έκδοση της βαλβίδας, τις 
εγκαταστάσεις της μονάδας και το μέσο διεργασί-
ας. Η SAMSON μπορεί να εκτελέσει υπολογι-
σμούς σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60534, Μέ-
ρος 8-3 και Μέρος 8-4 ή το πρότυπο 
VDMA 24422 (έκδοση 89), εφόσον ζητηθεί.

Κίνδυνος απώλειας ακοής ή κώφωσης εξαιτίας 
δυνατού θορύβου.
Φοράτε προστατευτικά ακοής όταν εργάζεστε 
κοντά στη βαλβίδα.

Σημείωση

Σημείωση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Διαστάσεις και βάρος

Οι ενότητες Πίν. 1 έως Πίν. 3 παρέχουν μια περίληψη των διαστάσεων και του βάρους της τυπικής 
έκδοσης της βαλβίδας Τύπου 3241. Οι ενότητες Πίν. 4 και Πίν. 5 εμφανίζουν τις διαστάσεις και το 
βάρος της βαλβίδας Τύπου 3241 με τμήμα μόνωσης ή σφράγιση φυσούνας

Διαστάσεις σε mm · Βάρος σε kg

Πίν. 1: Διαστάσεις της βαλβίδας Τύπου 3241, μέχρι DN 150

Βαλβίδα DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Μήκος L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

H1 για 
ενεργοποιητές

≤ 750 cm² 222 223 262 354 363 390

1000 cm²
1400-60 cm² – 413 423 450

1400-120 cm²
2800 cm² –

H2 για
Χυτοχάλυβας 44 72 98 118 144 175

Σφυρήλατος 
χάλυβας 53 – 70 – 92 98 – 128 –

Πίν. 2: Διαστάσεις βαλβίδας Τύπου 3241, DN 200 και μεγαλύτερες

Βαλβίδα DN 200 250
Χυτοσίδηρος

250
Διαμέτρημα 
έδρας μέχρι 

200 mm

250
διαμέτρημα 

έδρας 250 mm 
και μεγαλύτερο

300

Μήκος L mm 600 730 730 730 850

H4 mm 390 390 451 451 652

H8 1) για 
ενεργοποιητή

1000 cm²
1400-60 cm² 418 418 418 503 503

1400-
120 cm²

2800 cm²
503 503 503 650 650

H2 mm 245 270 310 310 370

1) Το H8 αυξάνει κατά 170 mm για βαλβίδες με KVS 250, 360 ή 630 και ονομαστική τιμή διαδρομής 60 mm με 
λειτουργία υπερμετατόπισης.

Πίν. 3: Βάρος για βαλβίδα Τύπου 3241

Βαλβίδα DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Χυτοσίδηρος 250 250 300

Βάρος kg 6 7,5 8 12 14 18 29 34 52 81 108 430 468 858 920
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Διαστατικά σχέδια

H1
H2

L

H8
H4

H2

L

Τύπος 3241 · DN 15 έως 150 Τύπος 3241 · DN 200 έως 300



 20  EB 8015 EL

Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας

Πίν. 4: Διαστάσεις και βάρος για τη βαλβίδα Τύπου 3241 με τμήμα μόνωσης ή σφράγιση με 
φυσούνα μέχρι DN 150

Μέγεθος βαλβίδας DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Τμήμα μόνωσης ή σφράγιση με 
μεταλική φυσούνα

H4 για 
ενεργο-
ποιητές

≤750 cm²
Βραχύ 409 410 451 636 645 672

Μακρύ 713 714 755 877 886 913

1000 cm²
1400-60 cm²

Βραχύ – 695 705 732

Μακρύ – 936 946 973

1400-120 cm²
2800 cm²

Βραχύ
Μακρύ –

Βάρος 
[kg]

Βραχύ/με φυσούνα 9 10,5 11 18 20 24 37 42 70 106 138

Μακρύ/με φυσούνα 13 14,5 15 22 24 28 41 46 78 114 146

Πίν. 5: Διαστάσεις και βάρος για τη βαλβίδα Τύπου 3241 με τμήμα μόνωσης ή σφράγιση με 
μεταλλική φυσούνα για DN 200 και μεγαλύτερο

Έκδοση με Τμήμα μόνωσης Σφράγιση με φυσούνα

Βαλβίδα DN 200

250 
(χυτο-
σίδη-
ρος)

250
Διαμέτρη-
μα έδρας 

μέχρι 
200 mm

250
Διαμέ-
τρημα 
έδρας 

250 mm

300 200

250 
(χυτο-
σίδη-
ρος)

250
Διαμέτρη-
μα έδρας 

μέχρι 
200 mm

250
Διαμέ-
τρημα 
έδρας 

250 mm

300

Ύψος H4 mm 830 830 1065 1065 1150 1036 1036 1492 1492 1520

H8 για 
ενεργοποι-
ητές

1000 cm²
1400-60 cm² 418 418 418 503 503 418 418 418 503 503

1400-120 cm²
2800 cm² 503 503 503 650 650 503 503 503 650 650

Βάρος (σε kg κατά 
προσέγγιση) 478 928 963 520 975 1010
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Διαστατικά σχέδια
H4

H8
H4

Τύπος 3241 με τμήμα μόνωσης ή 
σφράγιση με φυσούνα · DN 15 έως 150

Τύπος 3241 με τμήμα μόνωσης ή 
σφράγιση με φυσούνα · DN 200 έως 300

Ανατρέξτε στα ακόλουθα φύλλα δεδομένων για περισσότερες διαστάσεις και βάρη:
u T 8015 για βαλβίδες με σφράγιση φυσούνας, τμήμα μόνωσης ή χιτώνιο θέρμανσης
Στους ενεργοποιητές ισχύει η σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή, π.χ. για πνευματικούς 
ενεργοποιητές της SAMSON:
u T 8310‑1 για ενεργοποιητές Τύπου 3271 και Τύπου 3277 μέχρι εμβαδόν ενεργοποιητή 750 cm²
u T 8310‑2 για ενεργοποιητή Τύπου 3271 με εμβαδόν ενεργοποιητή 1000 cm² και μεγαλύτερο
u T 8310‑3 για ενεργοποιητή Τύπου 3271 με εμβαδόν ενεργοποιητή 1400‑60 cm²

Σημείωση
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4 Προετοιμασία
Μετά την παραλαβή της αποστολής, 
προχωρήστε ως εξής:

1. Ελέγξτε το αντικείμενο της παραλαβής. 
Συγκρίνετε την αποστολή που λάβατε με το 
δελτίο αποστολής.

2. Ελέγξτε την αποστολή για ζημιές κατά τη 
μεταφορά. Αναφέρετε τυχόν ζημιές στην 
SAMSON και στον μεταφορέα (ανατρέξτε 
στο δελτίο αποστολής).

4.1 Αφαίρεση από τη 
συσκευασία

Μην αφαιρέσετε τη συσκευασία παρά μόνο 
αμέσως πριν την εγκατάσταση της βαλβίδας στη 
σωλήνωση.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω για 
την ανύψωση και εγκατάσταση της βαλβίδας:

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη βαλβίδα.

2. Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς.

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα λόγω εισόδου 
ξένων σωματιδίων μέσα στη βαλβίδα.
Τα προστατευτικά πώματα που είναι τοποθετη‑
μένα στην είσοδο και έξοδο της βαλβίδας απο‑
τρέπουν την είσοδο ξένων σωματιδίων στη βαλ‑
βίδα και την πρόκληση ζημιάς.
Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά πώματα παρά 
μόνο αμέσως πριν την εγκατάσταση της 
βαλβίδας στη σωλήνωση.

4.2 Μεταφορά και ανύψωση

Κίνδυνος λόγω πτώσης αιωρούμενων φορτίων.
Κρατάτε αποστάσεις από αιωρούμενα ή 
κινούμενα φορτία.

Κίνδυνος κλίσης εξοπλισμού ανύψωσης και 
κίνδυνος ζημιάς στα παρελκόμενα ανύψωσης 
λόγω υπέρβασης της ονομαστικής ικανότητας 
ανύψωσης.

 − Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό 
και παρελκόμενα ανύψωσης, με ελάχιστη 
ικανότητα ανύψωσης που είναι υψηλότερη 
από το βάρος της βαλβίδας 
(συμπεριλαμβανομένου του ενεργοποιητή, εάν 
εφαρμόζεται).

 − Ανατρέξτε στην ενότητα 3.3 ή στο Φύλλο 
Δεδομένων u T 8015 για τα βάρη.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω κλίσης της 
βαλβίδας ελέγχου.

 − Τηρείτε το κέντρο βαρύτητας της βαλβίδας.
 − Ασφαλίστε τη βαλβίδα από ανατροπή ή 
περιστροφή.

Σημείωση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα λόγω λανθασμένα 
συνδεδεμένων αρτανών.
Η συγκολλημένη σιδεροθηλιά στους 
ενεργοποιητές της SAMSON προορίζεται μόνο 
για την τοποθέτηση ή αφαίρεση του 
ενεργοποιητή, καθώς και για την ανύψωση του 
ενεργοποιητή χωρίς τη βαλβίδα. Μη 
χρησιμοποιείτε αυτήν τη σιδεροθηλιά ανύψωσης 
για να ανυψώσετε ολόκληρη τη διάταξη της 
βαλβίδας ελέγχου.

 − Κατά την ανύψωση της βαλβίδας ελέγχου, 
βεβαιωθείτε ότι οι αρτάνες που είναι 
συνδεδεμένες στο σώμα της βαλβίδας φέρουν 
ολόκληρο το φορτίο.

 − Μη συνδέετε τις αρτάνες που φέρουν το 
φορτίο στον ενεργοποιητή, τον χειροτροχό ή 
οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα.

 − Τηρείτε τις οδηγίες ανύψωσης (βλ. 
ενότητα 4.2.2).

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών μετά την 
πώληση της SAMSON μπορεί να παράσχει πιο 
λεπτομερείς οδηγίες για τη μεταφορά και την 
ανύψωση, εφόσον ζητηθεί.

4.2.1 Μεταφορά
Η βαλβίδα ελέγχου μπορεί να μεταφερθεί με 
χρήση εξοπλισμού ανύψωσης (π.χ. γερανός ή 
περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα).

 Î Αφήστε τη βαλβίδα ελέγχου μέσα στον 
περιέκτη μεταφοράς της ή στην παλέτα για 
να την μεταφέρετε.

 Î Τηρείτε τις οδηγίες μεταφοράς.

Οδηγίες μεταφοράς

 − Προστατεύετε τη βαλβίδα ελέγχου από 
εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. πρόσκρουση).

 − Μη προκαλείτε ζημιά στην αντιδιαβρωτική 
προστασία (χρώμα, επιστρώσεις 
επιφάνειας). Αφαιρέστε τυχόν ζημιά 
αμέσως.

 − Προστατεύετε τη βαλβίδα ελέγχου από την 
υγρασία και τη βρωμιά.

 − Η επιτρεπτή θερμοκρασία μεταφοράς των 
τυπικών βαλβίδων ελέγχου είναι –20 έως 
+65 °C.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης μετά 
την πώληση της SAMSON για τις θερμοκρασίες 
μεταφοράς άλλων εκδόσεων της βαλβίδας.

4.2.2 Ανύψωση
Για να εγκαταστήσετε μια μεγάλη βαλβίδα στη 
σωλήνωση, χρησιμοποιήστε εξοπλισμό 
ανύψωσης (π.χ. γερανό ή περονοφόρο 
ανυψωτικό μηχάνημα) για να την ανυψώσετε.

Οδηγίες ανύψωσης

 − Ασφαλίστε τις αρτάνες από ολίσθηση.

 − Βεβαιωθείτε ότι οι αρτάνες μπορούν να 
αφαιρεθούν από τη βαλβίδα μετά την 
εγκατάστασή της στη σωλήνωση.

 − Αποτρέψτε την κλίση ή ανατροπή της 
βαλβίδας ελέγχου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Συμβουλή

Σημείωση
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 − Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας της σωλήνωσης 
είναι πάντα οριζόντιος κατά την ανύψωση 
και ότι ο άξονας του στελέχους βύσματος 
είναι πάντα κατακόρυφος.

 − Βεβαιωθείτε ότι η πρόσθετη αρτάνη μεταξύ 
της σιδηροθηλιάς ανύψωσης και του 
εξοπλισμού εξαρτισμού (άγκιστρο, αλυσίδα, 
κ.λπ.) δεν φέρουν καθόλου φορτίο κατά την 
ανύψωση βαλβίδων που είναι μεγαλύτερες 
από DN 150. Η αρτάνη προστατεύει τη 
βαλβίδα ελέγχου μόνο από κλίση κατά την 
ανύψωση. Προτού ανυψώσετε τη βαλβίδα 
ελέγχου, σφίξτε την αρτάνη.

 
Εικ. 7: Σημεία ανύψωσης στη βαλβίδα ελέγχου: μέχρι DN 150 (αριστερά) και με άκρα 

συγκόλλησης (μέση) · DN 150 και μεγαλύτερες με πρόσθετη σιδηροθηλιά ανύψωσης στον 
ενεργοποιητή (δεξιά)
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Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα άγκιστρο με μάνταλο ασφαλείας (βλ. Εικ. 7). Το μάνταλο 
ασφαλείας αποτρέπει την ολίσθηση των αρτανών κατά την ανύψωση και τη μεταφορά.

Συμβουλή

Έκδοση με φλάντζες

1. Συνδέστε μία αρτάνη σε κάθε φλάντζα του 
σώματος και στον εξοπλισμό εξαρτισμού 
(π.χ. άγκιστρο) του γερανού ή του 
περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος 
(βλ. Εικ. 7).

2. DN 150 και μεγαλύτερες: Συνδέστε άλλη 
μία αρτάνη στη σιδηροθηλιά ανύψωσης του 
ενεργοποιητή και στον εξοπλισμό 
εξαρτισμού.

3. Ανυψώστε προσεκτικά τη βαλβίδα ελέγχου. 
Ελέγξτε εάν ο εξοπλισμός ανύψωσης και τα 
παρελκόμενα μπορούν να σηκώσουν το 
βάρος.

4. Μετακινήστε τη βαλβίδα ελέγχου με ομαλό 
ρυθμό στο σημείο της εγκατάστασης.

5. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα στη σωλήνωση 
(βλ. ενότητα 5.2.3).

6. Μετά την εγκατάσταση στη σωλήνωση, 
ελέγξτε εάν οι φλάντζες έχουν βιδωθεί 
σφιχτά και εάν κρατάει η βαλβίδα στη 
σωλήνωση.

7. Αφαιρέστε τις αρτάνες.

Έκδοση με συγκολλημένα άκρα

1. Συνδέστε μία αρτάνη σε κάθε άκρο 
συγκόλλησης του σώματος και στον 
εξοπλισμό εξαρτισμού (π.χ. άγκιστρο) του 
γερανού ή του περονοφόρου ανυψωτικού 
μηχανήματος (βλ. Εικ. 7).

2. Ασφαλίστε από ολίσθηση τις αρτάνες που 
είναι συνδεδεμένες στο σώμα, 
χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα.

3. DN 150 και μεγαλύτερες: Συνδέστε άλλη 
μία αρτάνη στη σιδηροθηλιά ανύψωσης του 
ενεργοποιητή και στον εξοπλισμό 
εξαρτισμού.

4. Ανυψώστε προσεκτικά τη βαλβίδα ελέγχου. 
Ελέγξτε εάν ο εξοπλισμός ανύψωσης και τα 
παρελκόμενα μπορούν να σηκώσουν το 
βάρος.

5. Μετακινήστε τη βαλβίδα ελέγχου με ομαλό 
ρυθμό στο σημείο της εγκατάστασης.

6. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα στη σωλήνωση 
(βλ. ενότητα 5.2.3).

7. Μετά την εγκατάσταση στη σωλήνωση, 
ελέγξτε εάν κρατούν οι αρμοί της 
συγκόλλησης.

8. Αφαιρέστε το συνδετήρα και τις αρτάνες.
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4.3 Αποθήκευση

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα λόγω ακατάλληλης 
αποθήκευσης.

 − Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης.
 − Αποφεύγετε μεγάλες περιόδους 
αποθήκευσης.

 − Επικοινωνήστε με την SAMSON σε 
περίπτωση διαφορετικών συνθηκών ή 
μεγάλων περιόδων αποθήκευσης.

Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τη βαλβίδα 
ελέγχου και τις συνθήκες αποθήκευσης που 
επικρατούν κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων 
αποθήκευσης.

Οδηγίες αποθήκευσης

 − Προστατεύετε τη βαλβίδα ελέγχου από 
εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. πρόσκρουση).

 − Μη προκαλείτε ζημιά στην αντιδιαβρωτική 
προστασία (χρώμα, επιστρώσεις 
επιφάνειας). Αφαιρέστε τυχόν ζημιά 
αμέσως.

 − Προστατεύετε τη βαλβίδα ελέγχου από την 
υγρασία και τη βρωμιά. Αποθηκεύστε την 
σε σχετική υγρασία μικρότερη από 75 %. Σε 
υγρούς χώρους, αποφεύγετε τη 
συμπύκνωση. Εάν είναι απαραίτητο, 
χρησιμοποιείτε παράγοντα ξήρανσης ή 
θέρμανση.

 − Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας περιβάλλοντος δεν 
περιέχει οξέα ή άλλα διαβρωτικά μέσα.

 − Η επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης για 
τις τυπικές βαλβίδες ελέγχου είναι –20 έως 
+65 °C.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά 
την πώληση της SAMSON, για τις θερμοκρασίες 
αποθήκευσης άλλων εκδόσεων βαλβίδων.

 − Μη τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω 
στη βαλβίδα ελέγχου.

Ειδικές οδηγίες αποθήκευσης για 
ελαστομερή

Ελαστομερές, π.χ. διάφραγμα ενεργοποιητή

 − Για να διατηρείται το σχήμα των 
ελαστομερών και για την πρόληψη ρωγμών, 
μη τα κάμπτετε ή μη τα κρεμάτε ψηλά.

 − Συνιστάται θερμοκρασία αποθήκευσης 
15 °C για τα ελαστομερή.

 − Φυλάσσετε τα ελαστομερή μακριά από 
λιπαντικά, χημικά, διαλύματα και καύσιμα.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της 
SAMSON μπορεί να παράσχει πιο λεπτομερείς 
οδηγίες, εφόσον ζητηθούν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σημείωση

Σημείωση

Συμβουλή
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4.4 Προετοιμασία για 
εγκατάσταση

Προχωρήστε ως εξής:

 Î Εκπλύνετε τις σωληνώσεις.

Η μηχανική εταιρεία της μονάδας είναι υπεύθυνη 
για τον καθαρισμό των σωληνώσεων στη 
μονάδα.

 Î Ελέγξτε τη βαλβίδα για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι καθαρή.

 Î Ελέγξτε τη βαλβίδα για ζημιές.

 Î Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο τύπος 
ονομασίας, το μέγεθος βαλβίδας, το υλικό, 
η ονομαστική πίεση και το εύρος 
θερμοκρασίας της βαλβίδας αντιστοιχούν 
στις συνθήκες της μονάδας (μέγεθος και 
ονομαστική πίεση της σωλήνωσης, μέση 
θερμοκρασία, κ.λπ.).

 Î Για εφαρμογές ατμού, βεβαιωθείτε ότι οι 
σωληνώσεις είναι στεγνές. Η υγρασία θα 
προκαλέσει ζημιά στο εσωτερικό της 
βαλβίδας.

 Î Ελέγξτε τυχόν τοποθετημένα μανόμετρα, 
για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν.

 Î Εάν έχουν ήδη συναρμολογηθεί η βαλβίδα 
και ο ενεργοποιητής, ελέγξτε τις ροπές 
σύσφιγξης των βιδωμένων ενώσεων 
(u AB 0100). Τα εξαρτήματα μπορεί να 
χαλαρώσουν κατά τη μεταφορά.

Σημείωση
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5 Τοποθέτηση και έναρξη 
λειτουργίας

Οι βαλβίδες SAMSON παραδίδονται έτοιμες για 
χρήση. Σε ειδικές περιπτώσεις, η βαλβίδα και ο 
ενεργοποιητής παραδίδονται ξεχωριστά και 
πρέπει να συναρμολογηθούν επιτόπου. Η διαδι-
κασία τοποθέτησης και έναρξης λειτουργίας της 
βαλβίδας περιγράφονται παρακάτω.

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα λόγω υπερβολικά 
υψηλών ή χαμηλών ροπών σύσφιγξης.
Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές κατά το σφίξιμο 
των εξαρτημάτων της βαλβίδας ελέγχου. Οι 
υπερβολικές ροπές σύσφιγξης προκαλούν ταχύ‑
τερη φθορά των εξαρτημάτων. Τα εξαρτήματα 
που είναι πολύ χαλαρά ενδέχεται να προκαλέ‑
σουν διαρροή.
Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές σύσφιγξης 
(u AB 0100).

Κίνδυνος βλάβης της βαλβίδας λόγω χρήσης 
ακατάλληλων εργαλείων.
Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που είναι 
εγκεκριμένα από την SAMSON (u AB 0100).

5.1 Τοποθέτηση του 
ενεργοποιητή επάνω 
στη βαλβίδα

Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην 
τεκμηρίωση του ενεργοποιητή, εάν η βαλβίδα 
και ο ενεργοποιητής δεν έχουν συναρμολογηθεί 
από την SAMSON:

Εκδόσεις με πώμα θύρας V

Κάθε πώμα θύρας V διαθέτει τρεις θύρες με 
σχήμα V. Ανάλογα με το μέγεθος της βαλβίδας, 
το μέγεθος των συμμετρικά διαταγμένων θυρών 
με σχήμα V διαφέρει. Το μέσο κατεργασίας 
μέσα στη βαλβίδα ρέει διαμέσου των θυρών 
σχήματος V, μόλις ανυψωθεί το πώμα από την 
έδρα (δηλ. όταν ανοίξει η βαλβίδα).

1. Προτού τοποθετήσετε τον ενεργοποιητή, 
προσδιορίστε τη θύρα σχήματος V που 
αποκαλύπτεται πρώτη, όταν ανυψωθεί το 
πώμα από την έδρα.

Συνήθως, αυτή είναι η μεγαλύτερη θύρα 
σχήματος V.

2. Κατά την τοποθέτηση του ενεργοποιητή, 
βεβαιωθείτε ότι η θύρα σχήματος V που 
αποκαλύπτεται πρώτη στρέφεται προς την 
έξοδο της βαλβίδας.

Κίνδυνος ζημιάς στο τοίχωμα του σώματος της 
βαλβίδας λόγω λανθασμένης εκτροπής του 
ρεύματος εκτόξευσης.
Το μέσο κατεργασίας δεν μπορεί να ρεύσει 
ανεμπόδιστα διαμέσου της βαλβίδας, εάν έχει 
εγκατασταθεί λανθασμένα το πώμα της θύρας V. 
Κατά συνέπεια, το μέσο διεργασίας θα χτυπήσει 
στο τοίχωμα του σώματος και αυτό ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη βαλβίδα.
Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά το 
πώμα της θύρας V.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Συμβουλή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



EB 8015 EL  29 

Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας

 − Αφαιρέστε τον τοποθετημένο ενεργοποιητή 
προτού τοποθετήσετε τον άλλο ενεργοποιητή 
(ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση του 
ενεργοποιητή).

 − Η προένταση των ελατηρίων ενεργοποιητή 
αυξάνει την ώση ενός πνευματικού 
ενεργοποιητή και μειώνει το εύρος 
μετατόπισης του ενεργοποιητή (ανατρέξτε στη 
σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή).

5.2 Εγκατάσταση της 
βαλβίδας στη σωλήνωση

5.2.1 Έλεγχος των συνθηκών 
εγκατάστασης

Διέλευση σωλήνωσης

Το μήκος της εισόδου και της εξόδου ποικίλουν 
ανάλογα με το μέσο διεργασίας. Για να 
διασφαλίσετε ότι η βαλβίδα ελέγχου λειτουργεί 
σωστά, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης 
που παρέχονται παρακάτω:

 Î Τηρείτε τα μήκη εισόδου και εξόδου (βλ.  
Πίν. 6). Επικοινωνήστε με την SAMSON, εάν 
υπάρχει απόκλιση στις συνθήκες λειτουργίας 
της βαλβίδας ή στις καταστάσεις του μέσου.

 Î Εγκαταστήστε τη βαλβίδα χωρίς τάση και με 
όσο το δυνατόν λιγότερους κραδασμούς. 
Εάν απαιτείται, τοποθετείστε στηρίγματα 
στη βαλβίδα.

 Î Εγκαταστήστε τη βαλβίδα επιτρέποντας 
επαρκή χώρο για να αφαιρεθεί ο 
ενεργοποιητής και η βαλβίδα ή για να 
εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και 
επισκευής σε αυτά.

Θέση τοποθέτησης

Γενικά, συνιστάται η εγκατάσταση της βαλβίδας 
με τον ενεργοποιητή σε όρθια θέση και επάνω 
στη βαλβίδα.

Στις ακόλουθες εκδόσεις, η βαλβίδα πρέπει να εγκα-
τασταθεί με τον ενεργοποιητή στο επάνω μέρος:

 − Βαλβίδες DN 100 και μεγαλύτερες
 − Βαλβίδες με τμήμα μόνωσης για χαμηλές 

θερμοκρασίες κάτω των –10 °C

 Î Επικοινωνήστε με την SAMSON, εάν η 
θέση τοποθέτησης δεν είναι όπως 
καθορίζεται εδώ.

Στήριξη ή αιώρηση

Ανάλογα με την έκδοση της βαλβίδας και τη 
θέση τοποθέτησης, η βαλβίδα ελέγχου και η 
σωλήνωση πρέπει να υποστηρίζονται ή να 
αιωρούνται. Σε αυτή την περίπτωση, υπεύθυνη 
είναι η μηχανική εταιρεία της μονάδας.

Πρόωρη φθορά και διαρροή λόγω ανεπαρκούς 
στήριξης ή αιώρησης.
Στις ακόλουθες εκδόσεις, η βαλβίδα ελέγχου 
πρέπει να στηρίζεται ή να αιωρείται:

 − Βαλβίδες που δεν εγκαθίστανται με τον 
ενεργοποιητή σε όρθια θέση επάνω από τη 
βαλβίδα.

Συνδέστε ένα κατάλληλο στήριγμα ή αιώρηση 
στη βαλβίδα.

Βύσμα αερισμού

Τα βύσματα αερισμού βιδώνονται στις θύρες 
αέρα απαγωγής των πνευματικών και 
ηλεκτροπνευματικών συσκευών. Διασφαλίζουν 
ότι τυχόν αέρας απαγωγής που σχηματίζεται 
μπορεί να εξέλθει στην ατμόσφαιρα (για την 
αποφυγή υπερβολικής πίεσης μέσα στη 

Σημείωση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Πίν. 6: Μήκος εισόδου και εξόδου

Q

a x DN b x DN

Κατάσταση μέσου 
διεργασίας Συνθήκες βαλβίδας Μήκος 

εισόδου α
Μήκος 

εξόδου β

Αέριο
Ma ≤ 0,3 2 4
0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 2 10

Ατμός

Ma ≤ 0,3 1) 2 4
0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 1) 2 10
Κορεσμένος ατμός (ποσοστό 
συμπυκνώματος > 5 %) 2 20

Υγρό

Χωρίς σπηλαίωση/w < 10 m/s 2 4
Σπηλαίωση που παράγει 
θόρυβο/w ≤ 3 m/s 2 4

Σπηλαίωση που παράγει 
θόρυβο/3 < w < 5 m/s 2 10

Κρίσιμη σπηλαίωση/w ≤ 3 m/s 2 10
Κρίσιμη σπηλαίωση/3 < w < 5 m/s 2 20

Αναβοσβήνει – 2 20
Πολλαπλών φάσεων – 10 20

1) Μη κορεσμένος ατμός

Q Παροχή
α Μήκος εισόδου
β Μήκος εξόδου

συσκευή). Επιπλέον, τα βύσματα αερισμού 
επιτρέπουν την είσοδο αέρα για να αποτρέπεται 
η δημιουργία κενού μέσα στη συσκευή.

 Î Τοποθετήστε το βύσμα αερισμού στην 
αντίθετη πλευρά του χώρου εργασίας του 
προσωπικού χειρισμού.

 Î Κατά την τοποθέτηση παρελκόμενων της 
βαλβίδας, βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός τους 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από το χώρο 
εργασίας του προσωπικού χειρισμού.

Ο χώρος εργασίας του προσωπικού χειρισμού 
είναι η τοποθεσία από την οποία μπορεί να 
υπάρχει πρόσβαση στη βαλβίδα, τον 
ενεργοποιητή και σε οποιαδήποτε παρελκόμενα 
της βαλβίδας προκειμένου να επιτυγχάνεται ο 
χειρισμός τους.

Σημείωση
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5.2.2 Πρόσθετα εξαρτήματα
Φίλτρα

Συνιστάται η εγκατάσταση ενός φίλτρου της 
SAMSON ανάντη της βαλβίδας. Το φίλτρο εμποδίζει 
την πρόκληση ζημιάς στη βαλβίδα από τα στερεά 
σωματίδια που βρίσκονται στο μέσο διεργασίας.

Βαλβίδες παράκαμψης και διακοπής

Συνιστάται η εγκατάσταση μιας βαλβίδας διακο-
πής τόσο ανάντη του φίλτρου όσο και κατάντη της 
βαλβίδας, καθώς και η εγκατάσταση μιας γραμ-
μής παράκαμψης. Η γραμμή παράκαμψης δια-
σφαλίζει ότι η μονάδα δεν θα πρέπει να διακόψει 
τη λειτουργία της προκειμένου να εκτελεστούν ερ-
γασίες συντήρησης και επισκευής στη βαλβίδα.

Μόνωση

Μονώνετε μόνο τις βαλβίδες ελέγχου που δια-
θέτουν τμήμα μόνωσης ή σφράγιση με φυσού-
να μέχρι τη φλάντζα καλύμματος του σώματος 
της βαλβίδας, για θερμοκρασίες μέσου χαμηλό-
τερες από 0 °C ή υψηλότερες από 220 °C.

Μη μονώνετε βαλβίδες που είναι τοποθετημένες 
σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
προτύπου NACE MR 0175 και οι οποίες 
διαθέτουν παξιμάδια και κοχλίες που δεν είναι 
κατάλληλα για περιβάλλοντα με όξινα αέρια.

Δοκιμαστική σύνδεση

Οι εκδόσεις σφράγισης με φυσούνα που διαθέ-
τουν δοκιμαστική σύνδεση (G 1/8) στην επάνω 
φλάντζα επιτρέπουν την παρακολούθηση της 
ικανότητας σφράγισης του φυσούνας.

Ειδικά για υγρά και ατμούς, συνιστάται η 
τοποθέτηση κατάλληλης συσκευής ένδειξης 
διαρροής (π.χ. ένας μετρητής πίεσης επαφής, 
μια έξοδος σε ανοιχτό δοχείο ή ένα παράθυρο 
ελέγχου).

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εξαρτημάτων υπό 
πίεση και διαφυγής μέσου κατεργασίας υπό 
πίεση.
Μη χαλαρώνετε τη βίδα της δοκιμαστικής 
σύνδεσης, όταν είναι σε λειτουργία η βαλβίδα.

Προστατευτικό ασφαλείας

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
πρόσκρουσης που προκύπτει από κινούμενα 
μέρη (ενεργοποιητής και στέλεχος βύσματος), 
μπορεί να εγκατασταθεί ένα προστατευτικό 
ασφαλείας.

Εκπομπή θορύβου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξισορροπητές 
με διαχωριστές ροής για τη μείωση της 
εκπομπής θορύβου (βλ. u T 8081).

5.2.3 Εγκατάσταση της 
βαλβίδας ελέγχου

Έκδοση με φλάντζες

1. Κατά την εγκατάσταση της βαλβίδας, 
κλείστε τη βαλβίδα διακοπής που βρίσκεται 
στη σωλήνωση.

2. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα 
από τις θύρες της βαλβίδας προτού 
εγκαταστήσετε τη βαλβίδα.

3. Ανασηκώστε τη βαλβίδα χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εξοπλισμό ανύψωσης στο ση-
μείο της εγκατάστασης (βλ. ενότητα 4.2.2). 
Τηρείτε την κατεύθυνση ροής διαμέσου της 
βαλβίδας. Το βέλος στη βαλβίδα υποδεικνύ-
ει την κατεύθυνση της ροής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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4. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται οι 
σωστές τσιμούχες φλάντζας.

5. Βιδώστε το σωλήνα στη βαλβίδα χωρίς 
τάση.

6. Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής, αφήστε τη 
βαλβίδα να κρυώσει ή να ζεσταθεί μέχρι να 
φθάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
πριν την έναρξη λειτουργίας.

7. Μετά την εγκατάσταση της βαλβίδας, 
ανοίξτε αργά τη βαλβίδα διακοπής στη 
σωλήνωση.

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα λόγω αιφνίδιας 
αύξησης της πίεσης και των υψηλών ταχυτήτων 
ροής που προκύπτουν.
Κατά την έναρξη λειτουργίας, ανοίξτε αργά τη 
βαλβίδα διακοπής στη σωλήνωση.

8. Ελέγξτε τη βαλβίδα για να διασφαλίσετε ότι 
λειτουργεί σωστά.

Έκδοση με συγκολλημένα άκρα

1. Προχωρήστε όπως περιγράφεται για την 
Έκδοση με φλάντζες (βήματα 1 έως 3).

2. Συμπτύξτε πλήρως το στέλεχος 
ενεργοποιητή για να προστατέψετε το πώμα 
από σπίθες κατά τη συγκόλληση.

3. Συγκολλήστε τη βαλβίδα χωρίς τάση μέσα 
στη σωλήνωση.

4. Προχωρήστε όπως περιγράφεται για την 
Έκδοση με φλάντζες (βήματα 6 έως 8).

5.3 Γρήγορος έλεγχος
Οι βαλβίδες SAMSON παραδίδονται έτοιμες για 
χρήση. Για να δοκιμάσετε την ικανότητα 
λειτουργίας της βαλβίδας, μπορείτε να 
εκτελέσετε τους παρακάτω γρήγορους 
ελέγχους:

Ολική έμφραξη 

1. Κλείστε τη βαλβίδα.

2. Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα διακοπής στη 
σωλήνωση.

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα λόγω αιφνίδιας 
αύξησης της πίεσης και των υψηλών ταχυτήτων 
ροής που προκύπτουν.
Κατά την έναρξη λειτουργίας, ανοίξτε αργά τη 
βαλβίδα διακοπής στη σωλήνωση.

3. Ελέγξτε τη βαλβίδα για διαρροή (οπτική 
επιθεώρηση).

Κίνηση διαδρομής

Η κίνηση του στελέχους ενεργοποιητή πρέπει 
να είναι γραμμική και ομαλή.

 Î Ανοίξτε και κλείστε τη βαλβίδα, 
παρατηρώντας την κίνηση του στελέχους 
ενεργοποιητή.

 Î Εφαρμόστε το μέγιστο και το ελάχιστο σήμα 
ελέγχου, για να ελέγξετε τις τελικές θέσεις 
της βαλβίδας.

 Î Ελέγξτε τη μέτρηση την διαδρομή στην 
κλίμακα ένδειξης μετατόπισης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Θέση ασφάλειας έναντι αστοχίας

 Î Απενεργοποιήστε τη γραμμή πίεσης 
σήματος.

 Î Ελέγξτε εάν η βαλβίδα μετακινείται στη 
θέση ασφάλειας έναντι αστοχίας.

Ρυθμιζόμενο παρέμβυσμα

Μια ετικέτα στη φλάντζα (2) ή στο ζυγό (3) 
υποδεικνύει εάν είναι εγκατεστημένο 
ρυθμιζόμενο παρέμβυσμα.

1. Σφίξτε τον τριβέα με σπείρωμα σταδιακά 
(περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα) μέχρι το 
παρέμβυσμα να σφραγίσει τη βαλβίδα.

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα λόγω υπερβολικής 
σύσφιγξης του τριβέα με σπείρωμα.
Βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος βύσματος 
εξακολουθεί να κινείται ομαλά, μετά το σφίξιμο 
του τριβέα με σπείρωμα.

2. Ανοίξτε και κλείστε τη βαλβίδα πολλές 
φορές.

3. Ελέγξτε τη βαλβίδα για διαρροή στην 
ατμόσφαιρα (οπτική επιθεώρηση).

4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2, μέχρι το 
παρέμβυσμα να σφραγίζει εντελώς τη 
βαλβίδα.

Εάν το ρυθμιζόμενο παρέμβυσμα δεν σφραγίσει 
κανονικά, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της SAMSON.

Δοκιμή πίεσης

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής πίεσης, 
βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
συνθήκες:

 − Τραβήξτε το βάκτρο για να ανοίξει η 
βαλβίδα.

 − Τηρείτε τη μέγιστη επιτρεπτή πίεση για τη 
βαλβίδα και τη μονάδα.

Η μηχανική εταιρεία της μονάδας είναι υπεύθυνη 
για την εκτέλεση της δοκιμής πίεσης. Το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της SAMSON 
μπορεί να παράσχει υποστήριξη προκειμένου 
να σχεδιάσετε και να εκτελέσετε μια δοκιμή 
πίεσης για τη μονάδα σας.

Συμβουλή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σημείωση
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6 Λειτουργία
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης 
και της έναρξης λειτουργίας (βλ. ενότητα 5), η 
βαλβίδα είναι έτοιμη για χρήση.

Κίνδυνος σύνθλιψης που προκύπτει από 
κινούμενα μέρη (ενεργοποιητής και στέλεχος 
βύσματος).
Μην εισαγάγετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας μέσα 
στο ζυγό όταν λειτουργεί η βαλβίδα.

Κίνδυνος τραυματισμού κατά τον εξαερισμό του 
ενεργοποιητή.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν εργάζεστε 
κοντά στη βαλβίδα ελέγχου.

Κίνδυνος εγκαυμάτων εξαιτίας των θερμών ή 
κρύων εξαρτημάτων και σωληνώσεων.
Ανάλογα με το μέσο διεργασίας, τα εξαρτήματα 
βαλβίδας και οι σωληνώσεις μπορεί να 
θερμανθούν ή να κρυώσουν πολύ και να 
προκαλέσουν εγκαύματα.
Φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.

Η λειτουργία διαταράχτηκε από μπλοκαρισμένο 
ενεργοποιητή ή βάκτρου.
Μη παρεμποδίζετε την κίνηση του ενεργοποιητή 
ή του βάκτρου εισάγοντας αντικείμενα στη 
διαδρομή τους.

6.1 Εργασία σε χειροκίνητη 
λειτουργία

Οι βαλβίδες που είναι εξοπλισμένες με 
ενεργοποιητές που διαθέτουν χειροτροχό 
μπορούν να κλείσουν ή να ανοίξουν χειροκίνητα 
σε περίπτωση αστοχίας της παροχής αέρα.

 Î Για κανονική λειτουργία κλειστού βρόχου, 
μετακινήστε το χειροτροχό στην ουδέτερη 
θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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7 Συντήρηση
Η βαλβίδα ελέγχου υπόκειται σε φυσιολογική φθορά, 
ιδιαίτερα στην έδρα, στο πώμα και στο παρέμβυσμα. 
Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ελέγχετε τη 
βαλβίδα κατά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρό-
ληψη δυνητικής αστοχίας, προτού προκύψει.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της 
SAMSON μπορεί να παράσχει υποστήριξη για 
την κατάρτιση ενός σχεδίου επιθεώρησης για τη 
μονάδα σας.

Συνιστάται η αφαίρεση της βαλβίδας από τη 
σωλήνωση ή εργασίες συντήρησης ή επισκευής 
(βλ. ενότητα 9.2).

Κίνδυνος έκρηξης σε εξοπλισμό υπό πίεση.
Οι βαλβίδες ελέγχου και οι σωληνώσεις είναι 
εξοπλισμός υπό πίεση. Το ακατάλληλο άνοιγμα 
μπορεί να οδηγήσει σε θραύση της βαλβίδας.

 − Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στη 
βαλβίδα ελέγχου, εκτονώστε την πίεση όλων 
των σχετικών τμημάτων της μονάδας και της 
βαλβίδας.

 − Αποστραγγίξτε το μέσο διεργασίας από όλα τα 
σχετικά τμήματα της μονάδας, καθώς και από 
τη βαλβίδα.

 − Φοράτε τον προσωπικό εξοπλισμό 
προστασίας.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του 
υπολειμματικού μέσου διεργασίας που υπάρχει 
μέσα στη βαλβίδα.

Όταν εργάζεστε στη βαλβίδα, ενδέχεται να δια‑
φύγει υπολειμματικό μέσο διεργασίας και, ανά‑
λογα με τις ιδιότητές του, μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό, π.χ. (χημικά) εγκαύματα.
Φοράτε προστατευτικά ρούχα, γάντια και 
γυαλιά.

Κίνδυνος εγκαυμάτων εξαιτίας πολύ θερμών ή 
πολύ κρύων εξαρτημάτων και σωλήνωσης.
Τα εξαρτήματα της βαλβίδας και της σωλήνωσης 
μπορεί να θερμανθούν και να κρυώσουν πολύ. 
Κίνδυνος εγκαυμάτων.

 − Αφήστε τα εξαρτήματα και τις σωληνώσεις να 
κρυώσουν ή να θερμανθούν

 − Φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα λόγω 
λανθασμένης συντήρησης ή επισκευής.
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει 
να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό.

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα λόγω υπερβολικά 
υψηλών ή χαμηλών ροπών σύσφιγξης.
Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές κατά το σφίξιμο 
των εξαρτημάτων της βαλβίδας ελέγχου. Οι 
υπερβολικές ροπές σύσφιγξης προκαλούν 
ταχύτερη φθορά των εξαρτημάτων. Τα 
εξαρτήματα που είναι πολύ χαλαρά ενδέχεται να 
προκαλέσουν διαρροή.
Τηρείτε τις καθορισμένες ροπές σύσφιγξης 
(u AB 0100).

Συμβουλή

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Κίνδυνος βλάβης της βαλβίδας λόγω χρήσης 
ακατάλληλων εργαλείων.
Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που είναι 
εγκεκριμένα από την SAMSON (u AB 0100).

Κίνδυνος βλάβης της βαλβίδας λόγω χρήσης 
ακατάλληλων λιπαντικών.
Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά που είναι 
εγκεκριμένα από την SAMSON (u AB 0100).

Η βαλβίδα ελέγχου ελέγχθηκε από την SAMSON 
πριν την αποστολή από το εργοστάσιο.

 − Ορισμένα αποτελέσματα δοκιμών (διαρροή 
έδρας και δοκιμή διαρροής) που 
πιστοποιούνται από την SAMSON παύουν να 
ισχύουν, εάν ανοιχτεί το σώμα της βαλβίδας ή 
το περίβλημα του ενεργοποιητή.

 − Η εγγύηση του προϊόντος ακυρώνεται, εάν 
εκτελεστούν εργασίες συντήρησης ή 
επισκευής που δεν περιγράφονται σε αυτές τις 
οδηγίες, χωρίς προηγούμενη συμφωνία με το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της 
SAMSON.

 − Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της 
SAMSON, τα οποία συμμορφώνονται με τις 
αρχικές προδιαγραφές.

7.1 Αντικατάσταση της 
τσιμούχας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα ελέγχου 
λόγω λανθασμένης συντήρησης ή 
επισκευής.
Η τσιμούχα μπορεί να αντικατασταθεί 
μόνο εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
συνθήκες:

 − Το ονομαστικό μέγεθος της βαλβίδας 
είναι ≤DN 150.

 − Η βαλβίδα δεν έχει εξισορροπημένο 
πώμα

Για να αντικαταστήσετε την τσιμούχα σε 
άλλες εκδόσεις βαλβίδας, επικοινωνήστε 
με το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση της SAMSON.

7.1.1 Τυπική έκδοση
1. Αφαιρέστε τον ενεργοποιητή από τη 

βαλβίδα. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση 
του ενεργοποιητή.

2. Ξεβιδώστε τα περικόχλια σώματος (14) 
σταδιακά με σταυρωτό μοτίβο.

3. Ανασηκώστε τη φλάντζα (2) και το πώμα με 
το βάκτρο (5) από το σώμα (1).

4. Αφαιρέστε την επίπεδη τσιμούχα (17). 
Καθαρίστε προσεκτικά τις προσόψεις 
σφράγισης στο σώμα της βαλβίδας (1) και 
στη φλάντζα (2).

5. Εισαγάγετε μια νέα τσιμούχα (17) στο σώμα.

6. Τοποθετήστε τη φλάντζα (2) επάνω στο σώμα.
Έκδοση με πώμα θύρας V: τοποθετήστε 
τη φλάντζα (2) επάνω στο σώμα της 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σημείωση
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1 Σώμα
2 Φλάντζα/κάλυμμα βαλβίδας
4 Έδρα
5 Πώμα (με βάκτρο)
8 Τριβέας με σπείρωμα (περικόχλιο 

παρεμβύσματος)
9 Περικόχλιο συνδετήρα στελέχους
10 Ασφαλιστικό περικόχλιο
11 Ελατήριο
14 Περικόχλιο σώματος
15 Παρέμβυσμα
16 Δακτύλιοι παρεμβύσματος
17 Τσιμούχα σώματος
21 Τμήμα μόνωσης

23 Οδηγός τριβέα
25 Προέκταση βάκτρου
30 Ροδέλες συγκράτησης
32 Κοχλίας
33 Περικόχλιο
84 Κλίμακα ένδειξης διαδρομής
Α Ενεργοποιητής
Α7 Στέλεχος ενεργοποιητή
Α8 Περικόχλιο δακτυλίου
Α26 Σφιγκτήρες συνδετήρα στελέχους

A

2
84

10

A26
9

8

16

11

A8

A7

14
17

1

4
5

14

2

15

21

17

33

9

25

10
8

30

32

23

5 4

Εικ. 8: Τυπική έκδοση Τύπου 3241 με ενεργοποιητή Τύπου 3271 (αριστερά) και Τύπου 3241 
στην έκδοση με τμήμα μόνωσης (δεξιά)
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βαλβίδας και διασφαλίστε ότι η μεγαλύτερη 
θύρα σχήματος V του πώματος θύρας V 
στρέφεται προς την έξοδο της βαλβίδας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 5.1.

7. Πιέστε το πώμα (5) σταθερά μέσα στην 
έδρα (4), ενώ στερεώνετε τη φλάντζα (2) με 
τα περικόχλια του σώματος (14). Συσφίξτε 
τα περικόχλια σταδιακά με σταυρωτό 
μοτίβο. Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

8. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή. Ανατρέξτε 
στη σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

9. Προσαρμόστε το χαμηλότερο και ανώτερο 
εύρος σήματος αναφοράς. Ανατρέξτε στη 
σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

7.1.2 Έκδοση με τμήμα 
μόνωσης ή με 
σφράγιση φυσούνας

1. Αφαιρέστε τον ενεργοποιητή από τη 
βαλβίδα. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση 
του ενεργοποιητή.

2. Ξεβιδώστε τα περικόχλια σώματος (14) 
σταδιακά με σταυρωτό μοτίβο.

3. Ανασηκώστε το τμήμα μόνωσης (21) με το 
κάλυμμα της βαλβίδας (2) και το βύσμα με 
το στέλεχος βύσματος (5) από το σώμα (1).

4. Αφαιρέστε την επίπεδη τσιμούχα (17). 
Καθαρίστε προσεκτικά τις προσόψεις 
σφράγισης στο σώμα της βαλβίδας (1) και 
στο τμήμα μόνωσης (21).

5. Εισαγάγετε μια νέα τσιμούχα (17) στο 
σώμα.

6. Τοποθετήστε το τμήμα μόνωσης (21) με το 
κάλυμμα βαλβίδας (2) και το βάκτρο (5) 
επάνω στο σώμα.

Έκδοση με βύσμα θύρας V: τοποθετήστε 
τη διάταξη επάνω στο σώμα της βαλβίδας 
και διασφαλίστε ότι η μεγαλύτερη θύρα 
σχήματος V του βύσματος θύρας V 
στρέφεται προς την έξοδο της βαλβίδας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 5.1.

7. Πιέστε το πώμα (5) σταθερά μέσα στην 
έδρα (4), ενώ στερεώνετε το τμήμα 
μόνωσης (21) με τα περικόχλια του 
σώματος (14). Συσφίξτε τα περικόχλια 
σταδιακά με σταυρωτό μοτίβο. Τηρείτε τις 
ροπές σύσφιγξης.

8. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή. Ανατρέξτε 
στη σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

9. Προσαρμόστε το χαμηλότερο και ανώτερο 
εύρος σήματος αναφοράς. Ανατρέξτε στη 
σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

7.2 Αντικατάσταση του 
παρεμβύσματος

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα ελέγχου λόγω 
λανθασμένης συντήρησης ή επισκευής.
Το παρέμβυσμα μπορεί να αντικατασταθεί μόνο 
εάν πληρούνται όλες οι παρακάτω συνθήκες:

 − Το ονομαστικό μέγεθος της βαλβίδας είναι 
≤DN 150.

 − Η βαλβίδα δεν έχει εξισορροπημένο πώμα
 − Η βαλβίδα δεν έχει σφράγιση με φυσούνα
 − Το τυπικό παρέμβυσμα ή το παρέμβυσμα 
ADSEAL είναι εγκατεστημένο στη βαλβίδα.

Για να αντικαταστήσετε το παρέμβυσμα σε άλλες 
εκδόσεις βαλβίδας, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της SAMSON.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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7.2.1 Τυπική έκδοση
Τυπικό παρέμβυσμα (PTFE)

1. Αφαιρέστε τον ενεργοποιητή από τη 
βαλβίδα. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση 
του ενεργοποιητή.

2. Ξεβιδώστε τα περικόχλια σώματος (14) 
σταδιακά με σταυρωτό μοτίβο.

3. Ανασηκώστε τη φλάντζα (2) και το πώμα με 
το βάκτρο (5) από το σώμα (1).

4. Ξεβιδώστε το περικόχλιο συνδετήρα 
στελέχους (9) και το ασφαλιστικό περικόχλιο 
(10) από το βάκτρο

5. Ξεβιδώστε τον τριβέα με σπείρωμα (8).

6. Τραβήξτε το πώμα με το βάκτρο (5) έξω 
από τη φλάντζα (2).

7. Τραβήξτε όλα τα εξαρτήματα του 
παρεμβύσματος έξω από το θάλαμο 
παρεμβύσματος, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εργαλείο.

8. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα. 
Καθαρίστε καλά το θάλαμο παρεμβύσματος.

9. Εφαρμόστε κατάλληλο λιπαντικό σε όλα τα 
εξαρτήματα παρεμβύσματος και στο 
βάκτρο (5).

10. Σύρετε το πώμα με το βάκτρο(5) μέσα στο 
σώμα της βαλβίδας (1).

11. Τοποθετήστε τη φλάντζα (2) επάνω στο 
σώμα.
Έκδοση με πώμα θύρας V: τοποθετήστε τη 
φλάντζα (2) επάνω στο σώμα της βαλβίδας 
και διασφαλίστε ότι η μεγαλύτερη θύρα 
σχήματος V του πώματος θύρας V 
στρέφεται προς την έξοδο της βαλβίδας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 5.1.

12. Σύρετε προσεκτικά τα εξαρτήματα 
παρεμβύσματος επάνω από το βάκτρο 
μέσα στο θάλαμο παρεμβύσματος, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο. 
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε την κατάλληλη 
ακολουθία (βλ. Εικ. 9).

13. Πιέστε το πώμα (5) σταθερά μέσα στην 
έδρα (4), ενώ στερεώνετε τη φλάντζα (2) με 
τα περικόχλια του σώματος (14). Συσφίξτε 
τα περικόχλια σταδιακά με σταυρωτό 
μοτίβο. Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

14. Βιδώστε τον τριβέα με σπείρωμα (8) και 
σφίξτε τον. Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης. 
Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

15. Βιδώστε χαλαρά το ασφαλιστικό περικόχλιο 
(10) και το περικόχλιο συνδετήρα στελέχους 
(9) επάνω στο βάκτρο

16. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή. Ανατρέξτε 
στη σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

17. Προσαρμόστε το χαμηλότερο και ανώτερο 
εύρος σήματος αναφοράς. Ανατρέξτε στη 
σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

Παρέμβυσμα ADSEAL

1. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην 
ενότητα Τυπικό παρέμβυσμα (PTFE), 
βήματα 1 έως 11.

2. Σύρετε τα εξαρτήματα του παρεμβύσματος 
επάνω από το βάκτρο με την καθορισμένη 
σειρά:

 − Ελατήριο (11)
 − Ροδέλα (12)
 − Δακτύλιοι παρεμβύσματος (16)

3. Σύρετε τα σφραγίσματα (15.2) επάνω από 
το βάκτρο
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16

8

12

16

15.2

15

15.1

11

2 Κάλυμμα βαλβίδας
5 Πώμα με βάκτρο
8 Τριβέας με σπείρωμα (περικόχλιο 

παρεμβύσματος)
11 Ελατήριο
12 Ροδέλα
15 Παρέμβυσμα

15,1 Ροδέλα ρύθμισης με δακτύλιο 
συγκράτησης

15,2 Έδρες
16 Δακτύλιοι παρεμβύσματος

16

8

12

11

2

5

Εικ. 9: Τυπικό παρέμβυσμα (αριστερά) και παρέμβυσμα ADSEAL (δεξιά)

Εισαγάγετε το σύρμα του κόκκινου 
δακτυλίου αποστάτη (15.1) μέσα στην 
εντομή του δακτυλίου συγκράτησης.
Σύρετε το δακτύλιο συγκράτησης επάνω 
από το βάκτρο

4. Εισαγάγετε τον κόκκινο δακτύλιο αποστάτη 
(15.1) μεταξύ του τριβέα με σπείρωμα (8) 
και του δακτυλίου συγκράτησης. Ανατρέξτε 
στην ενότητα Εικ. 9.

5. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην 
ενότητα Τυπικό παρέμβυσμα (PTFE), 
βήματα 13 έως 17.

7.2.2 Έκδοση με τμήμα 
μόνωσης

Τυπικό παρέμβυσμα (PTFE)

1. Αφαιρέστε τον ενεργοποιητή από τη 
βαλβίδα. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση 
του ενεργοποιητή.

2. Ξεβιδώστε το περικόχλιο συνδετήρα 
στελέχους (9) και το ασφαλιστικό περικόχλιο 
(10) από την προέκταση του βάκτρου (25).

3. Ξεβιδώστε τον τριβέα με σπείρωμα (8).
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4. Αφαιρέστε τα περικόχλια (33) και τους 
κοχλίες (32).

5. Σηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα 
βαλβίδας (2) επάνω από την προέκταση 
του βάκτρου (25).

6. Τραβήξτε όλα τα εξαρτήματα του 
παρεμβύσματος έξω από το θάλαμο 
παρεμβύσματος, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εργαλείο.

7. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα 
και καθαρίστε προσεκτικά το θάλαμο 
παρεμβύσματος.

8. Εφαρμόστε ένα κατάλληλο λιπαντικό σε όλα 
τα εξαρτήματα παρεμβύσματος και στην 
προέκταση του βάκτρου (25).

9. Σηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα βαλβίδας 
(2) επάνω από την προέκταση βάκτρου 
(25) πάνω στο τμήμα μόνωσης (21).
Έκδοση με πώμα θύρας V: τοποθετήστε το 
κάλυμμα βαλβίδας (2) πάνω στο τμήμα 
μόνωσης και διασφαλίστε ότι η μεγαλύτερη 
θύρα σχήματος V του πώματος θύρας V 
στρέφεται προς την έξοδο της βαλβίδας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 5.1.

10. Σύρετε προσεκτικά τα εξαρτήματα του 
παρεμβύσματος επάνω από την προέκταση 
του βάκτρου μέσα στο θάλαμο 
παρεμβύσματος, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε 
την κατάλληλη ακολουθία (βλ. Εικ. 9).

11. Στερεώστε το κάλυμμα βαλβίδας με 
περικόχλια (33) και κοχλίες (32). Τηρείτε τις 
ροπές σύσφιγξης.

12. Βιδώστε τον τριβέα με σπείρωμα (8) και 
σφίξτε τον. Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης. 
Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

13. Βιδώστε χαλαρά το ασφαλιστικό περικόχλιο 
(10) και το περικόχλιο συνδετήρα στελέχους 
(9) επάνω στο βάκτρο

14. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή. Ανατρέξτε 
στη σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

15. Προσαρμόστε το χαμηλότερο και ανώτερο 
εύρος σήματος αναφοράς. Ανατρέξτε στη 
σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

Παρέμβυσμα ADSEAL

1. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην 
ενότητα Τυπικό παρέμβυσμα (PTFE), 
βήματα 1 έως 9.

2. Σύρετε τα εξαρτήματα του παρεμβύσματος 
επάνω από την προέκταση τουβάκτρου, με 
την καθορισμένη σειρά:

 − Ελατήριο (11)
 − Ροδέλα (12)
 − Δακτύλιοι παρεμβύσματος (16)

3. Σύρετε τα σφραγίσματα (15.2) επάνω από 
την προέκταση του βάκτρου
Εισαγάγετε το σύρμα του κόκκινου 
δακτυλίου αποστάτη (15.1) μέσα στην 
εντομή του δακτυλίου συγκράτησης.
Σύρετε το δακτύλιο συγκράτησης επάνω 
από την προέκταση του βάκτρου

4. Εισαγάγετε τον κόκκινο δακτύλιο αποστάτη 
(15.1) μεταξύ του τριβέα με σπείρωμα (8) 
και του δακτυλίου συγκράτησης. Ανατρέξτε 
στην ενότητα Εικ. 9.

5. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην 
ενότητα Τυπικό παρέμβυσμα (PTFE), 
βήματα 11 έως 15.
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7.3 Αντικατάσταση της 
έδρας και του πώματος

Κίνδυνος ζημιάς στη βαλβίδα ελέγχου λόγω 
λανθασμένης συντήρησης ή επισκευής.
Η έδρα και το πώμα μπορούν να 
αντικατασταθούν μόνο εφόσον πληρούνται όλες 
οι παρακάτω συνθήκες:

 − Το ονομαστικό μέγεθος της βαλβίδας είναι 
≤DN 150.

 − Η βαλβίδα δεν έχει εξισορροπημένο πώμα
 − Η βαλβίδα δεν έχει σφράγιση με φυσούνα
 − Το τυπικό παρέμβυσμα ή το παρέμβυσμα 
ADSEAL είναι εγκατεστημένο στη βαλβίδα.

Για να αντικαταστήσετε την έδρα και το πώμα σε 
άλλες εκδόσεις βαλβίδας, επικοινωνήστε με το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της 
SAMSON.

Κίνδυνος ζημιάς στην πρόσοψη της έδρας και 
του πώματος λόγω λανθασμένης συντήρησης ή 
επισκευής.
Αντικαθιστάτε πάντα τόσο την έδρα όσο και το 
πώμα

Κατά την αντικατάσταση της έδρας και του 
πώματος, συνιστάται να αντικαθίσταται και το 
παρέμβυσμα. Ανατρέξτε στην ενότητα 7.2.

7.3.1 Τυπική έκδοση
1. Αφαιρέστε τον ενεργοποιητή από τη 

βαλβίδα. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση 
του ενεργοποιητή.

2. Ξεβιδώστε τα περικόχλια σώματος (14) 
σταδιακά με σταυρωτό μοτίβο.

3. Ανασηκώστε τη φλάντζα (2) και το πώμα με 
το βάκτρο (5) από το σώμα (1).

4. Αντικαταστήστε την τσιμούχα, όπως 
περιγράφεται στην ενότητα 7.1.1.

5. Ξεβιδώστε το περικόχλιο συνδετήρα 
στελέχους (9) και το ασφαλιστικό περικόχλιο 
(10) από το βάκτρο

6. Ξεβιδώστε τον τριβέα με σπείρωμα (8).

7. Τραβήξτε το πώμα με το βάκτρο (5) έξω 
από τη φλάντζα (2).

8. Τραβήξτε όλα τα εξαρτήματα του 
παρεμβύσματος έξω από το θάλαμο 
παρεμβύσματος, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εργαλείο.

9. Ξεβιδώστε την έδρα (4) χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εργαλείο.

10. Εφαρμόστε ένα κατάλληλο λιπαντικό στο 
σπείρωμα και στον κώνο σφράγισης της 
νέας έδρας.

11. Βιδώστε την έδρα στη θέσης της (4). 
Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

12. Εφαρμόστε κατάλληλο λιπαντικό σε όλα τα 
εξαρτήματα παρεμβύσματος και στο νέο 
στέλεχος βύσματος (5).
Συνιστάται να αντικαθίσταται και το 
παρέμβυσμα. Ανατρέξτε στην ενότητα 7.2.1.

13. Σύρετε το νέο πώμα με το βάκτρο (5) μέσα 
στο σώμα της βαλβίδας (1).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Συμβουλή
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14. Τοποθετήστε τη φλάντζα (2) επάνω στο 
σώμα.
Έκδοση με πώμα θύρας V: τοποθετήστε 
τη φλάντζα (2) επάνω στο σώμα της 
βαλβίδας και διασφαλίστε ότι η μεγαλύτερη 
θύρα σχήματος V του πώματος θύρας V 
στρέφεται προς την έξοδο της βαλβίδας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 5.1.

15. Σύρετε προσεκτικά τα εξαρτήματα 
παρεμβύσματος επάνω από το βάκτρο 
μέσα στο θάλαμο παρεμβύσματος, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο. 
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε την κατάλληλη 
ακολουθία (βλ. Εικ. 9).

16. Πιέστε το πώμα (5) σταθερά μέσα στην 
έδρα (4), ενώ στερεώνετε τη φλάντζα (2) με 
τα περικόχλια του σώματος (14). Συσφίξτε 
τα περικόχλια σταδιακά με σταυρωτό 
μοτίβο. Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

17. Βιδώστε τον τριβέα με σπείρωμα (8) και 
σφίξτε τον. Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης. 
Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

18. Βιδώστε χαλαρά το ασφαλιστικό περικόχλιο 
(10) και το περικόχλιο συνδετήρα στελέχους 
(9) επάνω στο βάκτρο

19. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή. Ανατρέξτε 
στη σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

20. Προσαρμόστε το χαμηλότερο και ανώτερο 
εύρος σήματος αναφοράς. Ανατρέξτε στη 
σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

7.3.2 Έκδοση με τμήμα 
μόνωσης

1. Αφαιρέστε τον ενεργοποιητή από τη 
βαλβίδα. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση 
του ενεργοποιητή.

2. Ξεβιδώστε το περικόχλιο συνδετήρα 
στελέχους (9) και το ασφαλιστικό περικόχλιο 
(10) από την προέκταση του βάκτρου (25).

3. Ξεβιδώστε τον τριβέα με σπείρωμα (8).

4. Αφαιρέστε τα περικόχλια (33) και τους 
κοχλίες (32).

5. Σηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα βαλβίδας 
(2) επάνω από την προέκταση του βάκτρου 
(25).

6. Τραβήξτε όλα τα εξαρτήματα του 
παρεμβύσματος έξω από το θάλαμο 
παρεμβύσματος, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εργαλείο.

7. Ξεβιδώστε τα περικόχλια σώματος (14) 
σταδιακά με σταυρωτό μοτίβο.

8. Σηκώστε το τμήμα μόνωσης (21) μαζί με 
την προέκταση του βάκτρου (25), το βάκτρο 
και το πώμα (5) από το σώμα (1).

9. Αντικαταστήστε την τσιμούχα, όπως 
περιγράφεται στην ενότητα 7.1.2.

10. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός τριβέα (23) δεν 
είναι φθαρμένος. Εάν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε τον οδηγό τριβέα, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο.

11. Ξεβιδώστε την έδρα (4) χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εργαλείο.

12. Εφαρμόστε ένα κατάλληλο λιπαντικό στο 
σπείρωμα και στον κώνο σφράγισης της 
νέας έδρας.

13. Βιδώστε την έδρα στη θέσης της (4). 
Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

14. Κρατήστε σταθερά το πώμα και το βάκτρο 
(5), χρησιμοποιώντας πένσα 
συναρμολόγησης. Ξεβιδώστε την 
προέκταση του βάκτρου (25) 
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χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο και 
βγάλτε την από το τμήμα μόνωσης (21).

15. Εφαρμόστε ένα κατάλληλο λιπαντικό σε όλα 
τα εξαρτήματα του παρεμβύσματος και στο 
άκρο του βάκτρου του νέου πώματος (5).
Συνιστάται να αντικαθίσταται και το 
παρέμβυσμα. Ανατρέξτε στην ενότητα 7.2.2.

16. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο ροδέλες (30) 
εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στην 
προέκταση του βάκτρου (25). Εάν 
χρειάζεται, αντικαταστήστε τη ροδέλα.

17. Κρατήστε σταθερό το νέο πώμα με το 
βάκτρο (5). Τοποθετήστε το τμήμα μόνωσης 
(21). Βιδώστε την προέκταση του βάκτρου 
(25) επάνω στο βάκτρο, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εργαλείο. Τηρείτε τις ροπές 
σύσφιγξης.

18. Τοποθετήστε το τμήμα μόνωσης (21) μαζί 
με την προέκταση του βάκτρου(25), το 
βάκτρο και το πώμα (5) επάνω στο 
σώμα (1).
Έκδοση με πώμα θύρας V: τοποθετήστε 
το τμήμα μόνωσης (21) επάνω στο σώμα 
της βαλβίδας και διασφαλίστε ότι η 
μεγαλύτερη θύρα σχήματος V του πώματος 
θύρας V στρέφεται προς την έξοδο της 
βαλβίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα 5.1.

19. Πιέστε το πώμα (5) σταθερά μέσα στην 
έδρα (4), ενώ στερεώνετε το τμήμα 
μόνωσης (21) με τα περικόχλια του 
σώματος (14). Συσφίξτε τα περικόχλια 
σταδιακά με σταυρωτό μοτίβο. Τηρείτε τις 
ροπές σύσφιγξης.

20. Σηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα βαλβίδας 
(2) επάνω από την προέκταση βάκτρου 
(25) πάνω στο τμήμα μόνωσης (21).

21. Σύρετε προσεκτικά τα εξαρτήματα του 
παρεμβύσματος επάνω από την προέκταση 
του βάκτρου μέσα στο θάλαμο 
παρεμβύσματος, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε 
την κατάλληλη ακολουθία (βλ. Εικ. 9).

22. Στερεώστε το κάλυμμα βαλβίδας με 
περικόχλια (33) και κοχλίες (32). Τηρείτε τις 
ροπές σύσφιγξης.

23. Βιδώστε τον τριβέα με σπείρωμα (8) και 
σφίξτε τον. Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης. 
Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης.

24. Βιδώστε χαλαρά το ασφαλιστικό περικόχλιο 
(10) και το περικόχλιο συνδετήρα στελέχους 
(9) επάνω στο βάκτρο

25. Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή. Ανατρέξτε 
στη σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

26. Προσαρμόστε το χαμηλότερο και ανώτερο 
εύρος σήματος αναφοράς. Ανατρέξτε στη 
σχετική τεκμηρίωση του ενεργοποιητή.

7.4 Προετοιμασία για 
επιστροφή αποστολής

Οι ελαττωματικές βαλβίδες μπορούν να 
επιστραφούν στην SAMSON για επισκευή.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω για 
να επιστρέψετε βαλβίδες στην SAMSON:

1. Θέστε τη βαλβίδα ελέγχου εκτός λειτουργίας 
(βλ. ενότητα 9).

2. Απολυμάνετε τη βαλβίδα. Αφαιρέστε τυχόν 
υπολειμματικό μέσο διεργασίας.
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3. Συμπληρώστε τη Δήλωση Μόλυνσης, 
την οποία μπορείτε να λάβετε από τον 
ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση 
u www.samson.de > Services > Check lists 
for after sales service > Declaration on 
Contamination.

4. Αποστείλετε τη βαλβίδα μαζί με το 
συμπληρωμένο έντυπο στην πλησιέστερη 
θυγατρική της SAMSON. Οι θυγατρικές της 
SAMSON αναγράφονται στον ιστότοπο της 
εταιρείας στη διεύθυνση 
u www.samson.de > Contact.

7.5 Παραγγελία 
ανταλλακτικών και 
ειδών λειτουργίας

Επικοινωνήστε με την πλησιέστερη θυγατρική 
της SAMSON ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
μετά την πώληση της SAMSON, για 
πληροφορίες σχετικά με ανταλλακτικά, 
λιπαντικά και εργαλεία.

Ανταλλακτικά

Για λεπτομέρειες σχετικά με ανταλλακτικά, 
ανατρέξτε στην ενότητα 10.3.

Λιπαντικό

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα 
κατάλληλα λιπαντικά στο έγγραφο u AB 0100.

Εργαλεία

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα 
κατάλληλα εργαλεία στο έγγραφο u AB 0100.
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8 Βλάβες
Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ελέγχετε τη βαλβίδα κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, 
για την πρόληψη δυνητικής αστοχίας, προτού προκύψει. Οι χειριστές είναι υπεύθυνοι για την 
εκπόνηση ενός σχεδίου επιθεώρησης.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της SAMSON μπορεί να παράσχει υποστήριξη για την 
κατάρτιση ενός σχεδίου επιθεώρησης για τη μονάδα σας.

8.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Βλάβη Πιθανές αιτίες Συνιστώμενη ενέργεια
Ο ενεργοποιητής ή το 
βάκτρο δεν 
μετακινείται κατ' 
απαίτηση.

Ο ενεργοποιητής έχει 
μπλοκάρει.

Ελέγξτε τη σύνδεση.
Ξεμπλοκάρετε τον ενεργοποιητή.

Η πίεση σήματος είναι πολύ 
χαμηλή

Ελέγξτε την πίεση σήματος.
Ελέγξτε τη γραμμή της πίεσης σήματος για 
διαρροή.

Ο ενεργοποιητής ή το 
βάκτρο δεν 
μετακινείται σε όλο το 
εύρος.

Η πίεση σήματος είναι πολύ 
χαμηλή

Ελέγξτε την πίεση σήματος.
Ελέγξτε τη γραμμή της πίεσης σήματος για 
διαρροή.

Η βαλβίδα έχει 
διαρροή στην 
ατμόσφαιρα 
(διαφεύγουσες 
εκπομπές).

Το παρέμβυσμα είναι 
ελαττωματικό.

Αντικαταστήστε το παρέμβυσμα (βλ. 
ενότητα 7.2) ή επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της 
SAMSON.

Έκδοση με ρυθμιζόμενο 
παρέμβυσμα 1): το 
παρέμβυσμα δεν έχει 
συσφιχθεί σωστά.

Ανατρέξτε στην ενότητα 5.3, Ρυθμιζόμενο 
παρέμβυσμα. Επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της 
SAMSON, εάν εξακολουθεί η διαρροή.

Έκδοση με σφράγιση 
φυσούνας η σφράγιση του 
μεταλλικής φυσούνας είναι 
ελαττωματική.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
μετά την πώληση της SAMSON'.

Η ένωση της φλάντζας είναι 
χαλαρή ή έχει φθαρεί η 
τσιμούχα.

Ελέγξτε την ένωση της φλάντζας.
Αντικαταστήστε την τσιμούχα στην ένωση 
της φλάντζας (βλ. ενότητα 7.1 ή 
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
μετά την πώληση της SAMSON).

Συμβουλή
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Βλάβη Πιθανές αιτίες Συνιστώμενη ενέργεια
Αυξημένη ροή 
διαμέσου κλειστής 
βαλβίδας (διαρροή 
έδρας)

Έχει εναποτεθεί βρωμιά ή 
άλλα ξένα σωματίδια μεταξύ 
της έδρας και του πώματος

Απενεργοποιήστε το τμήμα της 
σωλήνωσης και εκπλύνετε τη βαλβίδα.

Το υλικό του πώματος της 
βαλβίδας, ιδιαίτερα με την 
μαλακή έδρα, έχει φθαρεί.

Αντικαταστήστε την έδρα και το πώμα (βλ. 
ενότητα 7.3 ή επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της 
SAMSON).

1) Μια ετικέτα στη φλάντζα (2) ή στο ζυγό (3) υποδεικνύει εάν είναι εγκατεστημένο ρυθμιζόμενο 
παρέμβυσμα.

Για βλάβες που δεν αναγράφονται στον πίνακα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση της SAMSON.

Σημείωση

8.2 Ενέργειες έκτακτης 
ανάγκης

Με την αστοχία της παροχής αέρα ή του 
σήματος ελέγχου, η βαλβίδα μετακινείται στη 
θέση ασφάλειας έναντι αστοχίας (βλ. 
ενότητα 3.1).

Οι χειριστές είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες 
έκτακτης ανάγκης που πρέπει να ληφθούν στη 
μονάδα.

Σε περίπτωση βλάβης μιας βαλβίδας:

1. Κλείστε τις βαλβίδες διακοπής ανάντη και 
κατάντη της βαλβίδας ελέγχου για να 
διακοπεί η ροή του μέσου διεργασίας 
διαμέσου της βαλβίδας.

2. Ελέγξτε τη βαλβίδα για ζημιές. Εάν είναι 
απαραίτητο, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της 
SAMSON.

Επανέναρξη λειτουργίας της βαλβίδας μετά 
από βλάβη

 Î Ανοίξτε αργά τις βαλβίδες διακοπής. 
Αφήστε το μέσο κατεργασίας να ρεύσει 
αργά μέσα στη βαλβίδα.
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9 Παροπλισμός και 
αποσυναρμολόγηση

Κίνδυνος έκρηξης σε εξοπλισμό υπό πίεση.
Οι βαλβίδες ελέγχου και οι σωληνώσεις είναι 
εξοπλισμός υπό πίεση. Το ακατάλληλο άνοιγμα 
μπορεί να οδηγήσει σε θραύση της βαλβίδας.

 − Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στη 
βαλβίδα ελέγχου, εκτονώστε την πίεση όλων 
των σχετικών τμημάτων της μονάδας και της 
βαλβίδας.

 − Αποστραγγίξτε το μέσο διεργασίας από όλα τα 
σχετικά τμήματα της μονάδας, καθώς και από 
τη βαλβίδα.

 − Φοράτε τον προσωπικό εξοπλισμό 
προστασίας.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του 
υπολειμματικού μέσου διεργασίας που υπάρχει 
μέσα στη βαλβίδα.
Όταν εργάζεστε στη βαλβίδα, ενδέχεται να 
διαφύγει υπολειμματικό μέσο διεργασίας και, 
ανάλογα με τις ιδιότητές του, μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό, π.χ. (χημικά) 
εγκαύματα.
Φοράτε προστατευτικά ρούχα, γάντια και 
γυαλιά.

Κίνδυνος εγκαυμάτων εξαιτίας πολύ θερμών ή 
πολύ κρύων εξαρτημάτων και σωλήνωσης.
Τα εξαρτήματα της βαλβίδας και της σωλήνωσης 
μπορεί να θερμανθούν και να κρυώσουν πολύ. 
Κίνδυνος εγκαυμάτων.

 − Αφήστε τα εξαρτήματα και τις σωληνώσεις να 
κρυώσουν ή να θερμανθούν

 − Φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.

9.1 Παροπλισμός
Για να παροπλίσετε τη βαλβίδα ελέγχου για 
εργασίες συντήρησης και επισκευής, 
προχωρήστε ως εξής:

1. Κλείστε τις βαλβίδες διακοπής ανάντη και 
κατάντη της βαλβίδας ελέγχου για να 
διακοπεί η ροή του μέσου διεργασίας 
διαμέσου της βαλβίδας.

2. Αποστραγγίξτε πλήρως τις σωληνώσεις και 
τη βαλβίδα.

3. Αποσυνδέστε και διακόψτε την παροχή 
αέρα, για να αποσυμπιεστεί ο 
ενεργοποιητής.

4. Εάν χρειάζεται, αφήστε τα εξαρτήματα της 
σωλήνωσης και της βαλβίδας να κρυώσουν 
ή να ζεσταθούν.

9.2 Αφαίρεση της βαλβίδας 
από τη σωλήνωση

Έκδοση με φλάντζες

1. Θέστε τη βαλβίδα ελέγχου εκτός λειτουργίας 
(βλ. ενότητα 9.1).

2. Ξεβιδώστε την ένωση φλάντζας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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3. Αφαιρέστε τη βαλβίδα από τη σωλήνωση 
(βλ. ενότητα ).

Έκδοση με συγκολλημένα άκρα

1. Θέστε τη βαλβίδα ελέγχου εκτός λειτουργίας 
(βλ. ενότητα ).

2. Κόψτε τη σωλήνωση μπροστά από τον 
αρμό συγκόλλησης.

3. Αφαιρέστε τη βαλβίδα από τη σωλήνωση 
(βλ. ενότητα 4.2).

9.3 Αφαίρεση του 
ενεργοποιητή από τη 
βαλβίδα

Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση του 
ενεργοποιητή.

9.4 Απόρριψη
 Î Τηρείτε τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς 

κανονισμούς σχετικά με τα απορρίμματα.

 Î Μην απορρίπτετε εξαρτήματα, λιπαντικά και 
επιβλαβείς ουσίες μαζί με τα άλλα οικιακά 
απόβλητα.
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10.1 Εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
μετά την πώληση της SAMSON για υποστήριξη 
σχετικά με τις εργασίες συντήρησης και 
επισκευής ή όταν προκύπτουν βλάβες ή 
ελαττώματα.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης μετά την πώληση στη διεύθυνση 
aftersalesservice@samson.de.

Διευθύνσεις της SAMSON AG και των 
θυγατρικών της

Οι διευθύνσεις της SAMSON AG, των 
θυγατρικών, των αντιπροσώπων και των 
εγκαταστάσεων συντήρησης σε όλο τον κόσμο 
βρίσκονται στον ιστότοπο της SAMSON, σε 
όλους τους καταλόγους προϊόντων της 
SAMSON ή στο πίσω μέρος αυτών των 
Οδηγιών Τοποθέτησης και Λειτουργίας.

Απαιτούμενες προδιαγραφές

Υποβάλλετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

 − Αριθμός παραγγελίας και αριθμός θέσης 
στην παραγγελία

 − Τύπος, αριθμός μοντέλου, ονομαστικό 
μέγεθος και έκδοση βαλβίδας

 − Πίεση και θερμοκρασία του μέσου 
κατεργασίας

 − Ρυθμός ροής σε m³/h
 − Εύρος αναφοράς του ενεργοποιητή (π.χ. 

0,2 έως 1 bar)
 − Έχει εγκατασταθεί φίλτρο;
 − Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

10.2 Πιστοποιητικά
Οι δηλώσεις συμμόρφωσης αναγράφονται στις 
επόμενες σελίδες.
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Modul/Module A 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte/explaines in sole resposibility for the following products: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body DN65-125, Gehäuse GGG/Sph. gr. iron-

Body DN50-80, Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., DN40-100, 

Fluide/Fluids G2, L2   2)

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
ANSI, Gehäuse GG/Cast iron-Body, Cl250 1 ½“-2“, Cl125 2 ½“-4“, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve 240 3244 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body DN65-125, Gehäuse GGG/Sph. gr. iron-

Body DN50-80, Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve 240 3244 
DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., DN40-100, 

Fluide/Fluids G2, L2   2)

Schrägsitzventil/Bevel-Valve --- 3353 DIN, Rotgussgehäuse/Bronce-Body, alle Fluide/all Fluids 

Schrägsitzventil/Bevel-Valve --- 3353 
DIN, Stahlgehäuse/Steel-Body, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Durchgangsventile/Globe Valve V2001 3321 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body, DN 65-100, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Durchgangsventile/Globe Valve V2001 3321 
ANSI, Gehäuse GG/Cast iron-Body, 2 ½“-4“ 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve V2001 3323 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body, DN 65-100, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve V2001 3323 
ANSI, Gehäuse GG/Cast iron-Body, 2 ½“-4“ 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve 250 3253 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body DN200 PN10, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)
1) Gase nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.i second indent 

 Flüssigkeiten nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii//Liquids acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.ii 
2) Gase nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.i second indent 

 Flüssigkeiten nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii zweiter Gedankenstrich//Liquids acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.ii second indent 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung/we declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 
Markt/Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the 
laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure 
equipmentSiehe auch Artikel 41 und 48/See also Article 41 and 48 

2014/68/EU vom/of 
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Art. 4 Abs. 1/for fluids acc. to Article 4, Section 1 

Modul A/ 
Module A 

durch/by
Bureau Veritas 

0062 

 Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s 
Quality Assurance System is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 

 Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34 

 Hersteller/Manufacturer: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt

 Frankfurt, 19.07.2016

Klaus Hörschken 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / R&D Valves and Actuators

Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Qualitätsmanagement / Total Quality Management 
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Modul/Module D / N° CE-PED-D-SAM 001-13-DEU 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte/explaines in sole resposibility for the following products: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version
Stellgerät für Heißwasser und Dampf 

mit Sicherheitsfunktion/Safety 
Accessories for Hot Water and Steam

3374 (2000 N) mit Typ/with Type No. 2811, 2814, 2823, 3321, 3241, 3267 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-11-0017 

Sicherheitsabsperreinrichtung für 
Feuerungsanlagen/ 

Safety Accessories for Firing Plants

240 3241 3241-4362, 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-11-0018

240 3241 3241-4364, 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-11-0019 

Stellgerät für Heißwasser und Dampf 
mit Sicherheitsfunktion/ 

Safety Accessories for Hot Water and 
Steam

240 3241 mit/with 3271, 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0006

240, 3267 3241, 3267 mit/with 3271 und/and 3277, 240cm² 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0007 

240, 3267 3241, 3267 mit/with 3271 und/and 3277, 350cm² 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0008

240 3241
auch druckentlastet/also pressure relieved 

mit/with 3271 und/and 3277 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0009

3274 (1800 N) mit/with 3241, 2423, 2823, 3267 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0027

3274 (3000 N) mit/with 3241, 3214, 2814 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0028

Stellgerät für Wasser und Dampf mit 
Sicherheitsfunktion/ 

Safety Accessories for Water and 
Steam

3222, 3213, 
2488, 2489, 
2487, 2491, 
2494, 2495, 
2423, 3214

2770 mit/with 3267, 2814, 2823, 2710, 2730 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-09-0008

Sicherheitsabsperreinrichtung für 
Gasbrenner und Gasgeräte/Safety 

Accessories for Gas-burners and Gas-
Equipment 

240 3241 3241-0261 bis/to 3241-0275 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-02-0017 

Stellgerät zur Leckgasableitung für 
Gasbrenner und Gasgeräte/Control 

Valve for draining for Gas-burners and 
Gas-equipm. 

240 3241 3241-4321 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-02-0018 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung/we declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 
Markt/Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the 
laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure 
equipmentSiehe auch Artikel 41 und 48/See also Article 41 and 48 

2014/68/EU vom/of 
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Art. 4 Abs. 1/for fluids acc. to Article 4, Section 1 

Modul D/ 
Module D 

durch/by
Bureau Veritas 

0062 

 Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s 
Quality Assurance System is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 

 Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34 

 Hersteller/Manufacturer: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt

 Frankfurt, 19.07.2016

Klaus Hörschken 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / R&D Valves and Actuators

Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Qualitätsmanagement / Total Quality Management 
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Modul/Module H / N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte/explaines in sole resposibility for the following products: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body ab/from DN150, Gehäuse GGG/Sph. gr. 

iron-Body ab/from DN100, Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

DIN/ANSI, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 

Dreiwegeventil/Three-way Valve 240 3244 
DIN, Gehäuse GG ab DN150/Cast iron-Body from DN150; Gehäuse GGG ab 

DN100/Sph. gr. iron-Body from DN100, Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

DIN/ANSI, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
Tieftemperaturventil/Cryogenic Valve 240 3248 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Durchgangsventil/Globe Valve 250 3251 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Dreiwegeventil/Three-way Valve 250 3253 DIN/ANSI, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
Durchgangsventil/Globe Valve 250 3254 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Eckventil/Angle Valve 250 3256 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Split-Body-Ventil/Split-Body-Valve 250 3258 DIN, alle Fluide/all Fluids 

IG-Eckventil/IG-Angle Valve 250 3259 DIN, alle Fluide/all Fluids 

Dampfumformventil/ 
Steam-converting Valve 280 

3281 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
3284 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
3286 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
3288 DIN, alle Fluide/all Fluids 

Durchgangsventile/Globe Valve V2001 3321 DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Dreiwegeventil/Three-way Valve V2001 3323 DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Schrägsitzventil/Bevel-Valve --- 3353 DIN, Geh. Stahl/Body Steel, alle Fluide/all Fluids 

Drosselschalldämpfer/Silencer 3381 

3381-1 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids; Einzeldrosselscheibe mit Anschweißende/ 
Single attenuation plate with welding end 

3381-3 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

3381-4 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids; Einzeldrosselscheibe mehrstufig mit 
Anschweißende/Single attenuation plate multi-stage with welding end 

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 ANSI, Gehäuse GG Cl125 ab 5"/Cast iron-Body Cl125 from 5", Fluide/Fluids 
G2, L1, L2   1)

Tieftemperaturventil/ 
Cryogenic Valve 240 3246 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Dreiwegeventil/Three-way Valve 250 3253 DIN, Gehäuse GG ab DN200 PN16/Cast iron-Body from DN200 PN16, 
Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Durchgangsventil/Globe Valve 290 3291 ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Eckventil/Angle Valve 290 3296 ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Durchgangsventil/Globe Valve 590 3591 ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Eckventil/Angle Valve 590 3596 ANSI, alle Fluide/all Fluids 

1) Gase nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.i second indent 
 Flüssigkeiten nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii//Liquids acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.ii 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung/we declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 
Markt/Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the 
laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure 
equipmentSiehe auch Artikel 41 und 48/See also Article 41 and 48 

2014/68/EU vom/of 
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Art. 4 Abs. 1/for fluids acc. to Article 4, Section 1 

Modul H/ 
Module H 

durch/by
Bureau Veritas 

0062 

 Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s 
Quality Assurance System is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 

 Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34 

 Hersteller/Manufacturer: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt

 Frankfurt, 19.07.2016

Klaus Hörschken 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / R&D Valves and Actuators

Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Qualitätsmanagement / Total Quality Management 
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Modul/Module H / N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU 

 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Typen / explaines in sole resposibility for the following products: 

Ventile für elektrische Stellgeräte / Globe and three-way valves equipped with electric actuators 

Typ / Type 3213, 3222 (Erz.-Nr. / Model No.. 2710); 3323, 3535 (2803); 3213, 3531 (2811); 3214 (2814); 2423E (2823); 241 (3241); 244 
(3244); 267 (3267); 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung / the conformity with the following requirement.

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (siehe auch Artikel 41 
und 48). 

2014/68/EU vom 15.05.2014 

Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the laws of the 
Member States relating of the making available on the market of pressure equipment (see also Article 
41 and 48). 

2014/68/EU of  
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für Fluide nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i  erster 
Gedankenstrich. 

Modul siehe 
Tabelle 

durch  
certified by 

Bureau Veritas 
S. A. (0062) 

Conformity assessment procedure applied for fluids according to Article 4, Section 1, Subsection c.i, 
first indent. 

For type of mo-
dule, see table 

Nenndruck Nominal 
pressure

DN
NPS

15
½ 

20
¾ 

25
1 

32
1¼ 

40
1½ 

50
2 

65
- 

80
3 

100
4 

125
- 

150
6 

200
8 

250
10 

300
12 

400
16

PN 25 ohne (1) A (2) H - 
PN 40 ohne (1) H - 
Class 150 ohne (1) A (2) H - 
Class 300 ohne (1) H - 

(1) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen hat keine Gültigkeit im Sinne der Druckgeräterichtlinie 
   The CE marking affixed to the control device does not refer to the Pressure Equipment Directive. 

(2) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen gilt ohne Bezeichnung der Notifizierten Stelle (Kennr. 0062) 
   The CE marking affixed to the control device is valid, but does not refer to the notified body (ID No. is invalid). 

Geräte, denen laut Tabelle das Konformitätsbewertungsverfahren Modul H zugrunde liegt, beziehen sich auf die 
„Zulassungsbescheinigung eines Qualitätssicherungssystems“ ausgestellt durch die Notifizierte Stelle. 
The module H conformity assessment procedure applied to the valves according to the table is based on the “Certificate of  
Quality System Approval” issued by the notified body.    
Dem Entwurf zu Grunde gelegt sind Verfahren aus: / The design is based on the methods of: 
DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3 bzw. / respectively ASME B16.24, ASME B16.34, ASME B16.42 
Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannter Stelle überwacht  
The Manufactur`s Quality Assurance System is monitored by following Notifed Body 

Bureau Veritas S.A. nr 0062 67/71, boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 

Hersteller / Manufacturer: SAMSON AG / Weismüllerstraße 3 / 60314 Frankfurt 

Frankfurt am Main, den 19.07.2016 

Klaus Hörschken  Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department  Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / Development Valves and Actuators Total Quality Management / Total Quality Management
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Modul/Module H / N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU 

SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Typen / explaines in sole resposibility for the following products: 

Ventile für elektrische Antriebe / Globe and three-way valves equipped with electric actuators

Typ / Type 3213, 3222 (Erz.-Nr. / Model No. 2710); 3226, 3260* (2713*); 3323, 3535 (2803); 3213, 3531 (2811); 3214 (2814); 2423E (2823); 
241 (3241); 244 (3244); 267 (3267) 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung / the conformity with the following requirement. 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (siehe auch Artikel 41 
und 48).  

2014/68/EU vom 15.05.2014 

Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the laws of the 
Member States relating of the making available on the market of pressure equipment (see also Article 
41 and 48). 

2014/68/EU of  
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für Fluide nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii und Pkt. c.i 
zweiter Gedankenstrich.  

Modul siehe 
Tabelle 

durch  
certified by 

Bureau Veritas 
S. A. (0062) 

Conformity assessment procedure applied for fluids according to Article 4, Section 1 Subsection c.ii 
and Subsection c.i second indent. 

For type of mo-
dule, see table 

Nenndruck Nominal 
pressure

DN
NPS

15
½ 

20
¾ 

25
1 

32
1¼ 

40
1½ 

50
2 

65 80
3 

100
4 

125 150
6 

200
8 

250
10 

300
12 

400
16

PN 16 ohne/without (1) A (2) H 
PN 25 ohne/without (1) A (2) H - 
PN 40 ohne/without (1) A (2) H - 
Class 150 ohne/without (1) A (2) H - 
Class 300 ohne/without (1) A (2) H - 

(1) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen hat keine Gültigkeit im Sinne der Druckgeräterichtlinie 
   The CE marking affixed to the control device does not refer to the Pressure Equipment Directive. 

(2) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen gilt ohne Bezeichnung der Notifizierten Stelle (Kennr. 0062) 
   The CE marking affixed to the control device is valid, but does not refer to the notified body (ID No. is invalid). 

 * Für Ventile vom Typ 3260 sind ab DN 150 Fluide nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii erster Gedankenstrich nicht zugelassen. 
Fluids according to Art. 4, Section 1, Subsection c.ii, first indent are not permissible for Type 3260 Valves with DN equal or bigger than 150.  

Geräte, denen laut Tabelle das Konformitätsbewertungsverfahren Modul H zugrunde liegt, beziehen sich auf die 
„Zulassungsbescheinigung eines Qualitätssicherungssystems“ ausgestellt durch die Notifizierte Stelle. 
The module H conformity assessment procedure applied to the valves according to the table is based on the “Certificate of  
Quality System Approval” issued by the notified body.     
Dem Entwurf zu Grunde gelegt sind Verfahren aus: / The design is based on the methods of: 
DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3 bzw. / respectively ASME B16.1, ASME B16.24, ASME B16.34, ASME B16.42 
Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannter Stelle überwacht  
The Manufactur`s Quality Assurance System is monitored by following Notifed Body 

Bureau Veritas S.A. nr 0062 67/71, boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 

Hersteller / Manufacturer: SAMSON AG / Weismüllerstraße 3 / 60314 Frankfurt 

Frankfurt am Main, den 19.07.2016 

Klaus Hörschken  Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department  Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / Development Valves and Actuators Total Quality Management / Total Quality Management
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Παράρτημα

10.3 Ανταλλακτικά

Υπόμνημα
1 Σώμα
2 Φλάντζα/κάλυμμα βαλβίδας
3 Ζυγός
4 Έδρα
5 Πώμα (με βάκτρο)
7 Οδηγός τριβέα (φλάντζα)
8 Τριβέας με σπείρωμα (περικόχλιο 

παρεμβύσματος)
9 Περικόχλιο συνδετήρα στελέχους
10 Ασφαλιστικό περικόχλιο
11 Ελατήριο
12 Ροδέλα
13 Φυτευτός κοχλίας
14 Περικόχλιο σώματος
15 Παρέμβυσμα (ρυθμιζόμενο)
16 Παρέμβυσμα
17 Τσιμούχα σώματος
19 Τριβέας
21 Τμήμα μόνωσης
22 Σφράγιση με φυσούνα
23 Οδηγός τριβέα (τμήμα μόνωσης)
24 Οδηγός τριβέα (σφράγιση 

φυσερού)
25 Προέκταση βάκτρου
26 Ετικέτα (σφράγιση φυσερού ή 

τμήμα μόνωσης)
27/28

Εξαρτήματα στερέωσης
31/34
29 πώμα για έκδοση με σφράγιση με 

φυσούνα 
30 Ροδέλες συγκράτησης
32 Βίδα
33 Περικόχλιο
37 Βάκτρο με μεταλλική φυσούνα

39 Τσιμούχα
41 Περικόχλιο

42 Βιδωτό πώμα με σφράγιση
44 Δακτύλιος/περικόχλιο δακτυλίου 1)

45 Δακτύλιος παρεμβύσματος 1)
46 Τσιμούχα 1)
47 Στήριγμα 1)
48 Βίδα με εξάγωνη κεφαλή 1)
49 Βίδα με εξάγωνη κεφαλή 1)
50 Ασφάλιση 1)
51 Οδηγός 1) (πολλοί οδηγοί μόνο για 

την έκδοση με σφράγιση γραφίτη)
52 Δακτύλιος 1) (μόνο για την έκδοση 

με σφράγιση γραφίτη)
53 Ελατηριωτός δακτύλιος 1)

61 Διαχωριστής ροής II 2)
62 Διαχωριστής ροής I ή III 2)
63 Δακτύλιος 2)
64 Τσιμούχα 2)
65 Τσιμούχα 2)
80 Πινακίδα
81 Ακίδα με εγκοπές
82 Βίδα
83/84 Κλίμακα ένδειξης διαδρομής
85 Βίδα
90 Καπάκι
91 Προστατευτικό καπάκι
92 Περικόχλιο
101 Κάλυμμα μεταλλικής φυσούνας
102 Βίδα με ελατηριωτό δακτύλιο 1) 

(μόνο για την έκδοση με σφράγιση 
φυσερού)

1) Έκδοση με εξισορροπημένο βύσμα 
βαλβίδας

2) Έκδοση με διαχωριστή ροής
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DN 200…300
NPS 8…12

(DN 250, DN 300)
(10", 12")
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